د ډاټا پروسه کولو معلومات
د مرکزي اقداماتو دوتنه
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 کډوالۍ او پناه غوښتونې فدرالي دفتر لخوا ټاکل شوي د اقداماتو د حالت (د اقداماتو ډاټا) سره اړونده معلوماتو پروسه کول ،په
ځانګړې توګه د غوښتنلیکونو ،پریکړو ،قانوني حلونو ،بیرته راستنیدو او په خپله خوښه ستنېدلو سره اړونده
د پروسه کولو لپاره قانوني بنسټ:
د فدرالي قانون  33 ،29 ،28او  58ماده د کډوالۍ او پناه غوښتنې د فدرالي دفتر څخه مخکې د اقداماتو پورې اړوند عمومي
مقررات تنظیموي لپاره د نړیواله ساتنې ،د استثنایي حالتونو له کبله د استوګنې اجازه لیکنه ،بیرته راستنیدنه ،د لیرې کولو
ځنډونه ،او همدا رنګه د استوګنځی ختمولو امر کول او د غیر ملکیانو لپاره د اتریشی اسنادو مسله ( BFAاقداماتو قانون
 )BFA-VGلپاره وړتیا ورکړل شي.
هغه وخت د کوم لپاره چې به شخصي ډاټا زیرمه شۍ:
هغه ډاټا چې  BFAاقداماتو د قانون سره سم نیول شوي باید په وروستي وخت کې په فزیکي توګه ختمه شي
 .1کله چې موضوع ته اتریشی تابعیت ورکړل شی ،نو څومره چې ډاټا یې نوره د اسنادو د وتلو لپاره د اړتیا وړ نه وي چې د
دوی لپاره د یو غیر ملکي په توګه صادر شوي;
 .2کله چې د کډوالۍ او پناه غوښتونکي فدرالي دفتر او د فدرالي اداري محکمه د موضوع له مړینې خبر شي او پنځه کاله یې
له دې وروسته له مینځه ورک وی ،یا
 .3لس کله وروسته د کډوالۍ او پناه غوښتنې د فدرالي دفتر یا د فدرالي اداري محکمې څخه مخکې د یوه پایانی پریکړې په
اقداماتو کې خپور شوی وي ،یا د غوښتنلیک څخه د وتلو وروستې ،د غوښتنلیک اړوند اقداماتو بندولو ،یا کله چې
غوښتنلیک د موضوع  -موضوع څخه بې برخې شي .دا هغه وخت نه الګو کیږي کله چې په ننوتلو یا استوګنې دایمي بندیز
موضوع ته تطبیق شي .که د استوګنې د ختمیدو لنډ مهال اقدام اعتبار په لومړي جزا کې مشخص شوي وخت وروسته
تېریدو نو ډاټا باید د داسې اعتبار له ضایع کیدو سره ختمه شي.
د شخصي ډاټا ترالسه کونکو کټګورۍ:
امنیتي ادارې ; څارنوال چارواکي; مدني او جنایي محکمې او همدارنګه زندانونه; د فدرالي والیتونو د اداري محکمي; په اتریش
کې د کډوالولپاره د /UNملګرو ملتونو عالي کمیشنر دفتر; د ایالت په ټاکلو د یو تړون قراردادي ګوندونه په ترتیب سره د دولت
چارواکو دولت کوم چې د ډوبلین قاعده قانون پلي کوي کوم چې د پناه غوښتنې غوښتنلیک یا د نړیوال ساتنې لپاره د غوښتنلیک
معاینې لپاره وړ دی; بهرني چارواکي په کډوالو باندې د ژنیوا کنوانسیون د اعدام مسولیت لري ،کله چې د هویت پیژندنه او
همدارنګه داسې چارواکو ته د لیږد پرته د پناه ورکول ممکن نه وو او دا یقیني کیدی شي چې دا ډول ډاټا به د هغه هیواد چارواکو
ته د السرسۍ وړ نه وي چیرته چې پناه غوښتونکې یا کډوال ادعا کوي چې د ځورونې څخه ویره لري; اتریشی استازي چارواکي
;هغه چارواکي چې په لنډ مهاله او تل پاتې غیر ملکیانو استوګنځي قانون کې مشخص شوي دي; د تابعیت چارواکي; د مدنی
راجستری څانګی; چارواکي د بهرنی مزدورانو د قانون اعدام سره ګمارل شوي; مالي جرمونو چارواکي; د ځوانانو د خیر
ښېګنې چارواکي; قانوني مشاورین (د  BFAاقداماتو د قانون  49څخه  52مادې); بیرته راستنیدونکي مشاورین; د مالیاتو
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چارواکي; ژباړونکي د  BFAاقداماتو د قانون  a12مادې سره سم د ژباړنې خدمات وړاندې کولو لپاره; د کورنیو چارو فدرالی
وزیر; فدرالي او والیتی ادارې چې د آساسي پاملرنې او خدماتو بشپړه کولو پورې اړوند دندې ترسره کوي; د خلکو د استخدام
سروس اتریش ) (AMSاو ځایي چارواکي د پاملرنې چمتو کولو او یوځای کولو مرستې سره ګمارل شوي; سیمه ییز روغتیایي
موسسې او اتریشی ټولنیزې بیمې موسسې فدراسیون; د اروپا فدرالي وزارت  ،بشپړونې او بهرنیو چاری; اتریشی بشپړتوب فنډ
;دفترونه د ټولنیزو یا بل لیږد ګټو ورکولو لپاره وړتیا لري; د استوګنې د ثبتونې چارواکي; د حکومت څخه د خلکو مدافع بورډ ;
)(Volksanwaltschaftاحصایي اتریش; د اصلي هیواد چارواکي; د د اروپایي اتحادیې غړي د کورنیو چارو فدرالی وزارت
له الرې د نورو استوګنځي چارواکو سره د ملي نظر اړیکي; د فدرال ادارې محکمه; په اروپایي اتحادیې غړیو هیوادونو کې د
امنیت یا جنایي پولیسو ،پاسپورټ سیسټم ،د غیر ملکیانو پولیس او سرحدي کنترول د اهدافو لپاره امنیتي آژانسونه; د امنیت یا
جنایي پولیس ،پاسپورټ سیسټم ،د غیرملکیانو پولیسو او سرحدي کنټرول د اهدافو لپاره د قانون اجراکولو همکاري (یوروپول)
لپاره د اروپایي اتحادیې اداره; د دریم هیوادونو امنیتي آژانسونه د امنیت یا جنایي پولیسو ،د پاسپورټ سیسټم ،د بهرنیانو پولیسو
او سرحدونو کنټرول اهدافو لپاره (د ډاټا ساتنې قانون په  58او  59ماده کې مقرر د الزم شرطونو موضوع) لکه څرنګه چې د
 DSGVOپه باب  Vبرخې په مقرراتو کې ټاکل شوي; انټرپول ـ د امنیت یا جنایي پولیس او پاسپورټ سیسټم ،د غیر ملکیانو
پولیسو او همدارنګه سرحد کنټرول اهدافو لپاره (د ډاټا ساتنې قانون په  58او  59ماده کې مقرر د الزم شرطونو موضوع) د
نړیوال جنایي پولس سازمان عمومي داراالنشاء لکه څرنګه چې د  DSGVOپه باب  Vبرخې په مقرراتو کې ټاکل شوي; د Eـ
ګورنمنټ قانون کې د وړتیاوو دننه مقرر شوي د سرچینې  PINراجستر اداره.

پروسه کوونکي :د کورنیو چارو فډرالي وزیر
;IBM Österreich - Internationale Büromaschinen Gesellschaft m.b.H.
;Microsoft Österreich GmbH ;Bundesrechenzentrum GmbH
Atos IT Solutions and Services 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 ډاټا پروسه کولو محدودیت حق د  DSGVOپه  18قانونی ماده کې بیان شوی دې.
د اعتراض کولو حق ته تطبیق وړ نه دې.
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