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Germany4Ukraine - Цифрова форма заяви - допомога у заповненні
В основному весь тематичний зміст цифрових форм заяв, які були модернізовані для довідкового порталу Germany4Ukraine, є
двомовним. Окремі частини змісту поки не можуть відображатися двома мовами. З цієї причини ми хотіли б проінформувати
вас про зміст, який може відображатися тільки німецькою мовою, в наступних поясненнях.

форма
українська мова

зміст

Для подачі онлайн-заявки мінімальний вік
повинен становити 16 років.

Перейти до основного вмісту

Правила захисту персональних даних для даної послуги
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Перемістіть або виберіть документи в цій
частині

ще xx-файлів розміром не більше 5 МБ
кожен

Передача:

Ви дійсно хочете вилучити файл Заява
xx.pdf?
ні/так, будь ласка, вилучіть

Stand: 14.06.2021

2

ABTEILUNG 8
Referat 82A
Згода та інформаційний текст на обробку
додаткової інформації з форми

Установа може використовувати мою додаткову
інформацію для цілей, описаних у Політиці
конфіденційності. Я можу будь-коли відкликати свою
згоду з дією на майбутнє і направити її за адресою,
зазначеною у Політиці конфіденційності (див. посилання
нижче: «Політика конфіденційності для цієї служби»). Я
дізнався(лась) подробиці з Політики конфіденційності.

Якщо ви не згодні, вам не слід заповнювати поля,
позначені як «необов’язкові», або ви повинні знов
видалити вміст. Ваша онлайн-форма також буде
оброблена без цих даних.

До заяви має бути додана наступна інформація

Рішення по вашій заявці буде надіслано вам
поштою.

Створення і завантаження
Правила захисту персональних даних
для даної послуги
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Запит і згода на вибір каналу зворотного зв’язку
Нижче оберіть один з варіантів, чи бажаєте ви отримати сповіщення по своїй
заявці в електронному вигляді в своєму федеральному обліковому записі (варіант
1) АБО, чи бажаєте ви отримати сповіщення по своїй заявці поштою (варіант 2).

Якщо ви погоджуєтеся на отримання електронних сповіщень на поштову
скриньку облікового запису користувача, ви дозволяєте державній
установі надавати вам адміністративні акти, видані в рамках цієї
процедури, виключно для подальшого надання за вимогою. Додаткова
поштова пересилка в цьому випадку більше не потрібна. З вашої згоди ви
несете відповідальність за регулярну перевірку поштової скриньки
облікового запису користувача. Адміністративний акт вважається
оприлюдненим на третій день після його надходження у вашу поштову
скриньку (§ 9, Абз. 1 Закону про доступ до інтернету, OZG). Усі строки,
пов’язані з повідомленням, починають діяти з дня отримання сповіщення.
Сюди також входять строки оскарження.
Для запиту повідомлення потрібно викликати поштову скриньку
облікового запису користувача. Будь ласка, увійдіть у поштову скриньку
так само, як і під час заповнення форми. Щойно у вашій поштовій скриньці
з’явиться нове повідомлення, ви додатково отримаєте повідомлення про
це на вказану адресу електронної пошти. Однак це не звільняє вас від
перевірки своєї поштової скриньки під власну відповідальність.
Установа залишає за собою право за необхідності оприлюднити
повідомлення, наприклад, із технічних причин, незважаючи на вашу згоду,
поштою, а не через поштову скриньку облікового запису користувача.

Я погоджуюсь на отримання сповіщень стосовно електронних
адміністративних актів на поштову скриньку облікового запису
користувача (§ 9, Абз. 1 Закону про доступ до інтернету, OZG) та
прийняв(ла) до відома інформацію про сповіщення щодо електронних
адміністративних актів через поштову скриньку облікового запису
користувача.
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Надіслати форму

Ihr Formular wurde erfolgreich an die zuständige Behörde übermittelt. Bitte speichern Sie den Antrag jetzt für Ihre Unterlagen und beziehen sich bei Fragen an die Behörde auf die Vorgangsnummer xxxx

Stand: 14.06.2021

Вашу форму успішно надіслано до відповідального органу.
Будь ласка, збережіть заявку зараз для свого запису та
зверніться за номером процесу xxxx, якщо у вас є запитання
до органів влади
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Офлайн/онлайн-додаток - підказки щодо відсутньої інформації
На жаль, у вас немає необхідного
мінімального віку 16 років для подачі
цієї онлайн-заявки, тому ви не можете
відправити форму

Згода та інформаційний
текст на обробку додаткової
інформації з форми

Установа може використовувати мою додаткову
інформацію для цілей, описаних у Політиці
конфіденційності. Я можу будь-коли відкликати свою
згоду з дією на майбутнє і направити її за адресою,
зазначеною у Політиці конфіденційності (див. посилання
нижче: «Політика конфіденційності для цієї служби»). Я
дізнався(лась) подробиці з Політики конфіденційності.

Помилка! Для того щоб мати можливість надіслати форму
онлайн, будь ласка, дайте згоду на обробку опціонально
наданої вами інформації (позначено червоним кольором)
або видаліть її з форми.

Якщо ви не згодні, вам не слід заповнювати поля, позначені як
«необов’язкові», або ви повинні знов видалити вміст. Ваша онлайн-форма
також буде оброблена без цих дани

Увага!
Щоб надіслати форму онлайн, будь ласка, дайте згоду
на обробку вашої опціональної інформації (позначено
червоним кольором) або видаліть її з форми.
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