
Пошук житла 

Дата:  

  

Прізвище, ім’я:  

Адреса:  

  

Кількість осіб:      Вік всіх осіб:  

Контактні дані:  

  

Мова:  

Домашні тварини:   

  

Опікун:  

Контактні дані:   

  

Особливості/побажання:  

  

Школа/дитячий садок:   

  

У Німеччині з:   

Працюю:     Так /   Ні Загальний чистий дохід:   

    

Підпис:   ________________________________________________  
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Декларація про захист даних для шукачів житла  

Повідомте співробітнику некомерційної організації Habitat for Humanity 

Deutschland e.V., якщо вам потрібний переклад цього документа!  

Цим я подаю заяву на отримання допомоги від некомерційної організації Habitat for 

Humanity Deutschland e.V. у пошуку орендованого житла. Цією заявою я хочу, що мене 

включили до переліку біженців, які перебувають у пошуку житла, при цьому я розумію, 

що немає жодних гарантій, що мені дійсно будуть зроблені які-небудь пропозиції щодо 

житла. Цим я даю згоду на те, щоб організація Habitat for Humanity Deutschland e.V. 

збирала дані, необхідні для здійснення цієї діяльності, зберігала їх впродовж 

передбаченого законом строку (10 років з дня подання податкової декларації за 

відповідний рік) та ділилася цими даними з компетентними органами та контролерами 

в рамках відповідних процедур перевірки. Я також погоджуюсь на надання моїх даних 

таким третім особам:  

• Управлінню міста Оферат і міста Бергіш-Гладбах, центру з питань 

зайнятості та пільг Рейнберга з метою узгодження послуг, пропозицій 

щодо розміщення, заяв  

• Потенційним орендодавцям з метою організацію огляду, підготовки 

договорів оренди і заяв  

• Добровільним помічникам та організаціям з надання допомоги з метою 

надання необхідної підтримки під час посередництва в оренді житла  

• Робітникам та іншим постачальникам послуг, які виконують ремонтні та 

інші необхідні роботи в орендованому мною помешканні 

Будуть збиратися такі мої дані: ім’я, прізвище, вік, стать, а також ім’я, прізвище, вік, 

стать інших членів домогосподарства, адреса в Україні, посвідка на проживання у 

Німеччині, адреса у Німеччині, суб’єкт даних, номер телефону, адреса електронної 

пошти, помешкання, які були мені запропоновані, можливі підставі відхилення 

пропозицій, договір оренди, офіційні процеси, що проводяться за підтримки Habitat for 

Humanity Deutschland e.V., інші потреби, інші дані, які можуть знадобитися для 

посередництва в оренді житла та інших послуг з надання допомоги. Мною отримана 

згода інших членів домогосподарства, чиї дані я надаю, на надання їхніх даних, я маю 

батьківські/опікунські права стосовно молодих людей і неповнолітніх, чиї дані я надаю. 

Діють положення про захист даних організації Habitat for Humanity Deutschland e.V., з 

якими можна ознайомитися у співробітників та на сайті Habitat for Humanity 

Deutschland e.V..  

Ім’я:          Прізвище:  

Адреса:  

   

Місце, дата:                                           Підпис ___________________________  
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