Tüm tecrübeler önemli.
Tam sizi arıyoruz!

sohbet grupları için
KAYIT FORMU
Fikir alışverişine olan ilginizden dolayı çok mutluyuz.

Sohbet grupları organizasyonu için aşağıdaki bilgileri rica ediyoruz:
İsim:
Soyisim:
*Yaş:
*Cinsiyet:

Telefonnumarası (teknik sorunlarda irtibat için):
E-posta:
* Sohbet grupların bilimsel değerlendirmesi için bu bilgilere ihtiyacımız var.

Bilgileriniz başkasına iletilmeyecektir.

Dilediğiniz katılım günü (lütfen kolon X`e işaretleyiniz):
X

Tarih

Saat

Konuşulan diller

Konu

Salı, 26 Ocak 2021
Salı, 02 Şubat 2021

17:00 – 18:30
17:00 – 18:30

Almanca
almanca und türkçe

Cuma, 12 Şubat 2021

15:30 – 17:00

almanca

Açık konu
Açık konu
Çocuklar ile yaşam

Salı, 16 Şubat 2021
Cuma, 19 Şubat 2021

17:00 – 18:30
15:30 – 17:00

Açık konu
Günlük hayatta destek

Salı, 23 Şubat 2021

17:00 – 18:30

almanca ve arapça
almanca
almanca ve avusturya
işaret dili

Cuma, 26 Şubat 2021

15:30 – 17:00

almanca

Yanlız yaşamak
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Açık konu

Açık konulu bir sohbet grubuna kayıt oldunuz ise:
En çok ilginizi çeken konuyu lütfen burada işaretleyiniz (birden fazla seçenek mümkün):

o
o
o
o
o

Diğer insanlar ile ilgilenme ve bakım
Çocuklar ile yaşam
Günlük hayatta destek
Yalnız yasamak
Başka konu: …………………………………………………………………………

Sohbetler çevrimiçi-video konferansları için bir program olan zoom üzerinden gerçekleşecek.
Bir bilgisayara, tablete veya akıllı telefona ve internet bağlantısına ihtiyacınız var. Bunun için
size zamanında bir kılavuz göndereceğiz.

Lütfen doldurulmuy kayıt formunu ve kabul beyanını 3. sayfada imzalayın ve tüm üç sayfayı
27.01.2021`e kadar tekrar bize geri gönderin - taranmış veya fotoğraf olarak e-posta yolu ile
lindenthal@ecology.at e-posta adresine veya
posta yolu ile Österreichisches Ökologie-Institut, zHd. Julia Lindenthal, Seidengasse 13/3,
1070 Wien adresine.

İrtibat ve proje ile ilgili bilgi
www.ecology.at/survival_kit_at_home.htm
Julia Lindenthal – Österreichisches Ökologie-Institut - Tel: 06991 5236111, lindenthal@ecology.at
Thomas Faul - wohnpartner - Tel: 0676 811810964, thomas.faul@wohnpartner-wien.at
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KABUL BEYANI Survival Kit @ Home araştırma projesi çerçevesinde
bilgilerimin kullanımı:
Ben, .............................................................................................................................
(İsim- ve soyisim)
zoom çevrimiçi-programı ile gerçekleşen sohbetin resim (video) ve ses olarak kayıt edileceğini
kabul ediyorum. Bu şekilde elde edilen bilgiler elektronik veri taşıyıcıları üzerinde isim veya kişiyi
belirleyebilecek başka bilgi olmadan takma ad kullanarak işleneceklerdir. Bu veriler Survival Kit @
Home projesi çerçevesindeki araştırma işlemleri ve bilimsel yayınlar için kullanılabileceklerdir.
Başka amaçlı kullanım mümkün değildir.
İsmim ve irtibat bilgilerim bilgi koruma hukuki belgelendirmeler için ayrı kaydedileceklerdir ve
sohbet grupların bitimlerinden sonra derhal silineceklerdir.
Verilere sadece tertipleyen proje ekibi ulaşabilecektir.:
• Österreichisches Ökologie-Institut
• Johanniter Österreich Ausbildung und Forschung gem. GmbH
• Youtoo GmbH
• Dr.in Roswitha Hofmann – uebergrenzendenken – Forschung und wissenschaftliche
Beratung e.U.
Sohbet gruplarından elde edilen video- ve ses kayıtları teşvikçi FFG tarafından verilen süre
sonuna kadar (proje bitiminden sonra 10 yıl) saklanacak ve sonra silineceklerdir.
Sohbet grubuna olan gönüllü katılımımı her an bitirme hakkımı saklı tutuyorum, bu durumda bana
hiçbir dezavantaj doğmayacaktır. Kabulden dolayı iptale kadar kişisel verileri işleminin hukukiliğine
değinilmez. Devam eden sohbete olan beyan edilen katılım bitirilmesi iptal olarak geçer.
Ayrıca her zaman işlem ile ilgili bilgiye, doğrulamaya, sildirmeye, kısıtlamaya veri aktarımına ve iptale
hakkım var. Bu haklarımı Österreichischen Ökologie-Institut`ta geçerli kılabilirim:
Seidengasse 13, 1070 Wien, Tel.: +43 1 5236105, E-Mail: lindenthal@ecology.at.
Kanuni mevzuat şartlarına göre ayrıca Avusturya Veri Koruma Makamı`na da şikayet hakkım var:
Wickenburggasse 8, 1080 Wien, Tel.: +43 1 52 152 0, E-Mail: dsb@dsb.gv.at
Bu kabul beyanını okudum ve anladım. Tüm sorularım cevaplanmıştır ve şu anda başka sorum
yok.
Bu bizzat, tarihli imzam ile Survival Kit @ Home projesi çerçevesinde gerçekleşecek sohbet
gruplarının birine katılımı kabul ediyorum.

.................................................
Yer, Tarih

………………………………………………………….
İmza
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