
    

Backnang şehri 
Aile, Gençlik ve Eğitim Dairesi 
Stiftshof 15 
7 1522 Backnang 

Aile ve Kültür kartı 
kapsamındaki avantajlar 
Veriliş yönetmelikleri 

Telefon: 07191 894-248 
Faks: 07191 894-150 
familieundbildung@backnang.de 
backnang.de/familien-und-kulturpass 

Düşük gelirli aileler ve bireyler için yardımlar 
için yardımlar 



  

 

Aile ve Kültür kartı nedir?  
Aile ve Kültür kartı ile aşağıdaki etkinlikler ve girişler 

için %50 oranında indirim uygulanmaktadı r: Backnang şehri Aile ve Kültür kartı (FKP), düşük gelirli  
ailelerin ve birey lerin sosyal ve kültürel hayata katılmalarına  
yardımcı olmaktadır. Backnang Bürgerhaus ve Stadtgalerie'nin bireysel  

etkinlikleri.  
Böyle bir kartı kimler alabilir? Murrbäder spor ve aile havuzlarına bireysel girişler 

Backnang Wonnemar Kartı, Backnang'da yaşayan ve hane halkı üyeleri ile birlikte 

belirli bir üst gelir sınırını aşmayan kişilere verilir. 
Bu kart daha sonra 7 yaşından itibaren her aile üyesine 
verilir. 

Çocuklar, yetişkinler ve aileler için açık hava yüzme 
havuzuna bireysel giriş. 
Backnang havuzlarında yüzme kursları 
 Aile ve Kültür kartının hak sahiplerine sağladığı  

avantaj lar nelerdir? 
Backnang şehrinin Aile ve Kültür kartı,  
uygun aileler ve bireyler için Backnang'da yaşamı 
kolay laştırmak üzere tasarlanmış çeşitli  
indirimler içerir. 

Aşağıdaki ücret ve masraflar için de %50 indirim 

mevcuttur: 

 Çeşitli spor ve müzik kulüpleri için üyelik  
ücretleri 
Tüm gündüz bakım merkezleri, ilkokulların sabah bakım 
hizmetleri ve okul sonrası bakım merkezleri için veli katkı  
pay ları 

Kart ne kadar süreyle geçerlidir? 

 Aile ve Kültür kartı her zaman bir yıl için geçerlidir. 
Bununla birlikte, gereklilikler hala karşılandığı sürece, y ıl sona  
erdikten sonra her zaman bir yıl daha uzatılabilir. Şehir kütüphanesi yıllık ücretleri 

Gençlik müzik okulunda/Sanat okulunda dersler 
Backnang Halk Eğitim Merkezi'nde kişi başı maksimum 
300 €'ya kadar kurslar. 
 

Daha ayrıntılı bilgiyi nereden edinebilirsiniz? 

Backnang şehri Aile, Gençlik ve Eğitim dairesinden daha fazla 
bilgi almak için 07191 894-248 numaralı telefondan veya 
www.backnang.de adresinden Bayan Kristina  
Stubert' e ulaşabilirsiniz. 

Eğitim ve katılım paketi alıcıları bu yardımlardan  
muaf tutulabilir. 



    

Backnang Şehri Aile ve  

Kültür Kartı için Başvuru 

Başvuruyu yapan kişinin bilgileri: 

Adı*: 

Adresi*: 

Doğum tarihi*: 

Medeni hali*: 

Aile ve Kültür kartı no.: 

Diğer hane halkının bilgileri: 

Adı*: Doğum tarihi*: Medeni hali*: Aile ve Kültür kartı no.: 

Gelir bilgisi:* 

Benim veya ailemin toplam aylık geliri: 
 

Lütfen uygun olanı işaretleyin ve gelir miktarını belirtin: 

€ 

İş merkezi yardımları: 

İşsizlik parası I: 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

Temel gelir desteği: 

Konut yardımı: 

€ 

€ 

€ Ebeveyn parası ve/veya çocuk 
parası: 
Bakım (avansı): 

(İşletme) emeklilik, emeklilik 
maaşı: 
Çalışma: 

Diğer gelirler: 

Lütfen gelir türünü belirtiniz:  

Dikkat: Aile ve kültür kartı verilmesi için, uygun bir gelir belgesinin mevcut olması gerekir (örneğin, 
kazanç belgeleri, iş merkezi bildirimleri, vb.) Lütfen kimlik tespiti amacıyla her bir kişi için bir fotoğraf ve 
imzalı veri koruma beyanını ekleyiniz. 
 



    

Verdiğim bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu onaylıyorum. Çocuklar benim evimde yaşıyor. 

Kimlik kartının geçerliliğini yitirdiğini ve kartın verilmesini sağlayan koşulların artık yerine getirilmemesi 
veya kimlik kartı sahiplerinin Backnang'dan taşınması halinde iade edilmesi gerektiğini biliyorum. 

Tarih: İmza: 

Dikkat: Reşit olan herkes bu başvuruyu imzalamalıdır. Reşit olmayan çocuklar söz konusu 
olduğunda, velayete sahip tüm kişiler imzalamalıdır. 



  
 

Backnang şehri tarafından verilen Aile ve Kültür  
kartı başvurunuz için veri koruma yasası  
uyarınca rıza beyanı ve DSGVO uyarınca  
veri toplama hakkında bilgi 

Şehir yönetimi: Backnang şehri 

DSGVO Madde 4 No. 7 uyarınca sorumlu kişi: 
Büyükşehir belediye başkanı Maximilian Friedrich, Am Rathaus 1, 71522 Backnang 

Telefon: 07191 894-0, e-posta: stadt@backnang.de 

Vekil: Birinci belediye başkanı Siegfried Janocha, Im Biegel 13, 71522 Backnang 

Telefon: 07191 894-0, e-posta: stadt@backnang.de 

Resmi veri koruma görevlisi: datenschutz@backnang.de 

Veri işleme amacı, yasal dayanak: 
Veri işleme DSGVO Madde 6 Paragraf 1 bent a uyarınca gerçekleşmektedir. Bu işlem, Backnang 
şehrinin aile ve kültür kartının çıkarılması ve istatistiksel amaçlar için yapılmaktadır. 

Planlanan kayıt süresi: 
Veriler, belirtilen amacı yerine getirmek için derhal toplanacak ve en az kartın geçerlilik süresi olan bir yıl 
boyunca saklanacaktır. Yenileme başvurusunda bulunmazsanız, verileriniz son kullanma tarihinden 
itibaren en geç 1 yıl sonra silinecektir. 

Verilerin alıcıları veya alıcı kategorileri (verilerin ifşa edildiği kurumlar: 

Kişisel verileriniz yalnızca Aile, Gençlik ve Eğitim Dairesi ile paylaşılacaktır. 
 
Veri sahibi hakları: 
Veri sahibi olarak, belediyeden kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgi talep etme (DSGVO Madde 15), 
yanlış verilerin düzeltilmesi (DSGVO Madde 16), verilerin silinmesi (DSGVO Madde 17) ve bunun için 
yasal gerekliliklerin karşılanması koşuluyla işlemenin kısıtlanması (DSGVO Madde 18) hakkına 
sahipsiniz. DSGVO Madde 20 uyarınca sağlanan kişisel verileri almayı veya aktarmayı talep 
edebilirsiniz. GDPR'nin 21. Maddesi uyarınca itirazda bulunabilirsiniz. Verilerinizin işlenmesine ilişkin 
onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Diğer yasal yollara halel getirmeksizin, Veri koruma ve 
bilgi özgürlüğü eyalet görevlisi, posta kodu 10 29 32, 70025 Stuttgart, poststelle@lfdi.bwl.de adresine 
şikayette bulunabilirsiniz. 

Veri sağlama yükümlülüğü, reddetmenin sonuçları: 
Kişisel verileri sağlamak zorunda değilsiniz. Bunu kabul etmezseniz hem başvurunuzun incelenmesi 
hem de Backnang şehri Aile ve Kültür kartı verilmesi gerçekleşemez. 

Üçüncü taraflara veri aktarımı: Kişisel verileriniz üçüncü taraflara aktarılmayacaktır. 

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rıza/onay: 
Yukarıdaki amaç için sağlanan kişisel verilerin işlenmesine izin veriyorum. Onay veriyorum. 

Tarih: İmza: 


