د ګډ ډاټا پروسه کولو معلومات
"د مرکزي پیژندنې اسناد راجسټری (")IDR
د عمومي ډاټا د ساتنې مقرراتو ) (DSGVOد  13او  14قانون مادې سره سم
د کنټرولر نوم او د اړیکو تفصیالت:
( Bundesamt für Fremdenwesen und Asylد کډوالۍ او پناه غوښتونې فدرالي دفتر)
Modecenterstraße 22, 1030 Wien
تلیفون+43- 59 133 98 7004 :
فکس+43- 59 133 98 7399 :
ای میلBFA-Einlaufstelle@bmi.gv.at :
د ډاټا ساتنې د افسر د اړیکو معلومات:
تلیفون+43- 59 133 98 - 0 :
ای میلBFA-Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at :
د پروسه کولو موخي د کوم لپاره چې شخصي ډاټا په پام کې نیول شوي دي:

د داسې ډول ډاټا د پروسه کولو موخي د پاسپورټ یا د هویت کارډ د بشپړ شوي مسله کې د پاسپورټ د قانون 4
برخه 22b ،قانوني ماده سره سم یا د دې فډرال قانون اقداماتو سره سم یوه اداره ته خبر ورکول دي.
د پروسه کولو لپاره قانوني بنسټ:

د پاسپورټ قانون  22a ،16 ،3مادې ،د فدرالي قانون د جریدې شمیره  839/1992لکه څنګه چې تعدیل شوی ،د
پاسپورټ قانون د پلي کولو مقرراتو په تړاؤ سره ) ،(PassG-DVد فدرالي قانون د جریدې  IIشمیره 223/2006
لکه څنګه چې تعدیل شوی ،د پاسپورټ فرمان ) (PassVپه تړاؤ سره ،د فدرالي قانون د جریدې شمیره 861/1995
لکه څنګه چې تعدیل شوی ،د Eـ ګورنمنټ قانون ) (E-GovGپه ټړاؤ سره ،د فدرالي قانون د جریدې I
شمیره  10/2004لکه څنګه چې تعدیل شوی ،د سرچیني  PINراجسټر مقرراتو په تړاؤ سره ) ،(StZRegد فدرالي
قانون د جریدې  IIشمیره  57/2005لکه څنګه چې تعدیل شوی
هغه وخت د کوم لپاره چې به شخصي ډاټا زیرمه شۍ:
د اقداماتو اړونده ډاټا په هغه وخت ختمه شي لکه څنګه چې نور ورته اړتیا نه وي ،خو بیا هم په وروستیو  10کلونو کې د یوه
پرېکړې په ترتیب سره د تیریدو د پاسپورت د صادریدو وروستې .د وړاندیز شوي سندونو ډاټا به یو کال وروستې د هویت کارډ
د باطلولو څخه ختمه شي ،په ترتیب سره د پاسپورټونو لپاره – د ورستیو  6کالو ورستې چې د پاسپورټ اعتبار پای ته ورسیږي
ختم شي .د غوښتنلیک ډاټا به د اعتبار وتلو یا د قانوني تړون رد کولو سره ،د داسې اقداماتو د قانوني تړون بشپړونې

وروستې د روانې اقداماتو تشریحات سره ختمه کړې شي .پاسپورټ او د هویت کارډ ډاټا به یو کال وروستې د باطل
کولو څخه ختمه شي .خو بیا هم نه د  6کالو وروسته د وروستي اعتبار مودې ختمیدولو وروسته; د ورک شوي یا
غیرقانوني پاسپورتونو ډاټا به د دوی د اعتبار د دورې پای ته رسیدو  6کاله وروسته ختمه شي; د ضایع شوي یا بې
ځایه شوي پاسپورټ بدل ډاټا د دوی د اعتبار ختمیدلو یو کال وروسته به ختمه کړې شي .ډاټا د پاسپورټ قانون د 22a
قانوني ماده ،برخه  ،1ماده  kسره سم باید د سند د لیږدلو څخه وروسته د دوو میاشتو نه ورستې ختمه نه کړې شي
(قانوني ماده  ،3د پاسپورټ قانون  6برخه) او د اروپا د فډرال وزارت ،او د یوځای کیدو او بهرنیو چارو د ګډون سره
نه د لیږدلو څخه څلورو میاشتی وروستې ،بلکه په اعتباری وتلو سره په ترتیب سره په قانوني توګه د تړون رد کولو یا
د یو غوښتنلیک ګوښه کیدنه سره.

Pashto

د شخصي ډاټا ترالسه کونکو کټګورۍ:
نور ځایي وړتیا لرونکي پاسپورټ چارواکي; د امنیت آژانسونه; د Eـ ګورنمنټ قانون کې د وړتیاوو دننه مقرر شوي د سرچینې
 PINراجستر اداره
پروسه کوونکي:
;IBM Österreich - Internationale Büromaschinen Gesellschaft m.b.H.
;Microsoft Österreich GmbH ;Bundesrechenzentrum GmbH.
Österreichische Staatsdruckerei GmbH
د ډاټا موضوع حقونه:
د اتریش ډاټا د ساتنې د چارواکو سره د شکایت ورکولو حق (،1080 Wien, Wickenburggasse 8
تلیفون  ،+43 1 52 152-0ای میل  )dsb@dsb.gv.atد ډاټا د ساتنې قانون د  24مادې ،پیراګراف  1سره سمون لري
).(DSG
د الس رسي حق د  DSGVOپه  15ماده کې مقرر شوی دی.
د اصالح کولو حق د  DSGVOپه  16مادی کې مقرر شوی دی.
د له منځه وړلو حق ( د بې درکه/هېرولو حق) د  DSGVOپه  17مادی کې مقرر شوی دی.

د  DSGVO 21قانوني مادې سره سم د اعتراض کولو حق نه لري او نه د  DSGVOد  18قانوني مادې سره سم د
ډاټا د پروسه کولو محدودیت حق ته د تطبیق وړ دې.

Pashto

