
Datenschutzrechtliche Einwilligung 
(§ 67b Abs. 1 u. 2 SGB X) 

Згода згідно з правом про захист даних 
(§ 67b Abs. 1, 2 SGB X) 

 
Ich 
Я 

Name 
Прізвище 

 
 

Vorname 
Ім’я 

 
 

Geburtsdatum 
Дата народження 

 
 

Anschrift 
Адреса 

 
 

 
erkläre mich hiermit einverstanden, dass das Jobcenter Kreis Gütersloh im Rahmen des Übergangs von 
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu Leistungen nach dem SGB II und zur Prüfung des 
Antrags auf Grundleistungen nach dem SGB II mit der 
цим даю згоду, що Центр зайнятості Kreis Gütersloh в рамках переходу від соціальної допомоги 
відповідно до Закону про допомогу особам, що просять притулку (Asylbewerberleistungsgesetz) до 
соціальної допомоги згідно з Другою книгою Кодексу соціального права (SGB II) та з метою розгляду 
заяви про базову соціальну допомогу відповідно до Другої книги Кодексу соціального права (SGB II)  з 
 

Stadt / Gemeinde / Behörde 
Місто / Місцева громада / 
Відомство 

 
 

Abteilung 
Департамент 

 
 

Anschrift 
Адреса 

 
 

 
in Kontakt tritt und bei Bedarf meine dort gespeicherten Unterlagen und Daten dem Jobcenter Kreis 
Gütersloh in Papierform oder elektronisch zur Verfügung gestellt werden.  
сконтактує, і, в разі потреби, мої документи та персональні дані, що там зберігаються, будуть 
надані Центру зайнятості Kreis Gütersloh у паперовій чи в електронній формі. 
 
Zur Berechnung der Grundleistungen 
Для розрахування базової соціальної допомоги 
 

• ist das Jobcenter Kreis Gütersloh berechtigt, alle für die Ermittlung der Grundleistungen des SGB II 
notwendigen Informationen einzuholen, 

      Центр зайнятості Kreis Gütersloh уповноважений отримувати всю інформацію, що 

необхідна для розрахування базової соціальної допомоги відповідно до Другої книги Кодексу 

соціального права (SGB II) 

• ggf. Kopien der Unterlagen anzufertigen und 
в разі потреби, робити копії документів та 

 
für Grundleistungsangelegenheiten zu verwenden. 
використовувати у справах, що стосуються розрахування базової соціальної допомоги  
 
Ich wurde darüber belehrt, dass ich diese Einwilligung freiwillig abgebe und das Recht auf 
jederzeitigen Widerruf für die Zukunft ohne Angabe von Gründen habe. 
Мені було повідомлено, що згоду я даю добровільно, і маю право у будь-який час відкликати 
згоду на майбутнє без пояснення причин. 
 

Ort und Datum 
Місце і дата 

Unterschrift Antragstellerin / Antragssteller 
Підпис заявниці / заявника 
 
 
 
 
 

 


