Çarçewaya madeyê 13. û 14. yê Qanûnê Bikarardişê Doneyanê Umûmîyan
(DSGVO) de bikarardişê doneyan ra eleqedar malumatî
Bi amancê muşahedeyî bikarardişê dîmenan
Nameyê koordînatorî û malumatê îrtîbatî:
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Dayreyê Federal yê Macirîye û Multecîyan)
Modecenterstraße 22, 1030 Wien
Telefon: +43- 59 133 98 7004
Faks: +43- 59 133 98 7399
E-posta: BFA-Einlaufstelle@bmi.gv.at
Malumatê îrtîbatî yê wezîfedarê pawitişê doneyan:
Telefon: +43- 59 133 98 - 0
E-posta: BFA-Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at
Amancê bikarardişê doneyanê şexsî:
Tenya hetê dezgeyê resmî ra ke sey kontrolor tayîn biyo saetanê mesaî de cayê dekewtişê
yew bînaya resmî zî tede, qeydê şîfrekerde yê dîmenanê cayê dekewtişî; yan zî, hetê
dezgeyê resmî ra ke sey kontrolor tayîn biyo, sirf seba enê amancî sînorkerde nêbo, qismo
ke semedê bikarardişê beşê îdarî ameyo abirnayiş (nimûne: nîme yan zî yew qatê bîna)
nuqtaya qatê dekewtişî zî tede, qeydê şîfrekerde yê dîmenanê nuqtaya cîya ya dekewtişî;
nînan dir, qeydê şîfrekerde yê dîmenanê cebheyê bînaya îdarî ke aîdê dezgeyê resmî ke sey
kontrolorê bikarardişê dîmenan tayîn biyo ya; qeydê şîfrekerde yê dîmenanê cebheyê bînaya
ke zerar diyo ra mesûl ê ra ameyê girewtiş; qeydê dîmenan ke ameyê girewtiş, pawitişê
milkî, mal, can û sihetê kesanê meqamo ke tedir peymane virazîyaya dir mîyanê têkilîya
hiqûqî de yê, madeyê 12. yê Qanûnê Pawitişê Doneyan (DSG) gore rewşanê ke destûr
dîyeno û çarçewaya mesûlîyetê meqamê ke tedir peymane virazîyaya de qeydê dîmenan
gereka usûlî gore bêro kerdiş.
Bingeyê hiqûqî yê bikarardişê doneyan:
Madeyê 12. û 13. yê Qanûnê Pawitişê Doneyan (DSG); madeyê 353. ff ve 1157 yê Qanûnê
Medenî (ABGB); madeyê 3. yê Qanûnê Derheqê Pawitişê Memûranê Federalî de; madeyê
80. yê Qanûnê Usûlê Ceza yê bi tarîxê 1975 (StPO)
Demê nimitişê doneyanê şexsî:
Amancê arêdayişê doneyan gore eger êdî halê ke îhtîyac nêbo de demê 72 saetan
Dezgeyê resmî ke doneyê şexsî înan dir yenê parekerdiş:
Dezgeyo selahîyetdar yan mehkemaya selahîyetdare (dewayanê ceza de seba arêdayişê
delîlan); Dezgeyê asayişî (seba arêdayişê îstîxbaratî); Mehkemayî (dewayanê hiqûqî de
seba arêdayişê delîlan); Şîrketê sîgorta (tenya semedê helkerdişê telebê sîgorta)
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Heqê kesê ke biyo mewzûyê arêdayişê doneyan:
Dezgeyê Pawitişê Doneyan yê Awusturya de heqê gerre kerdişî (1080 Wien,
Wickenburggasse 8, telefon +43 1 52 152-0, e-post dsb@dsb.gv.at) Çarçewaya paragrafê 1.
yê madeyê 24. yê Qanûnê Pawitişê Doneyan (DSG) de yeno pawitiş.
Heqê resayişê bi doneyan madeyê 15. yê talîmatnameyê DSGVO gore tesbît biyo.
Heqê tenzîmkerdişê doneyan madeyê 16. yê talîmatnameyê DSGVO gore tesbît biyo.
Heqê pakkerdişê doneyan madeyê 17. yê talîmatnameyê DSGVO gore tesbît biyo.
Heqê îtîrazî yê madeyê 21. yê talîmatnameyê DSGVO yan zî madeyê 18. yê talîmatnameyê
DSGVO de heqê kêmkerdişê bikarardişê doneyan çarçewaya Qanûnê Derheqê Îqameyê
Xerîbanê ke Welat de Daîmî yan zî Muwaqit ê de xisûsê bikarardişê doneyan nêdîyeno.
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