ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸਿੰ ਗ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸਿਗਰਾਿੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਮੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸਿੰ ਗ
ਜਿਰਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਿ (DSGVO) ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਅਤੇ 14 ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ
ਕਿੰ ਟਰੋਲਰ ਦਾ ਿਾਮ ਅਤੇ ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ ਵੇਰਵੇ:
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦਾ ਸੰ ਘੀ ਦਫ਼ਤਰ)
Modecenterstraße 22, 1030 Wien
ਫੋਨ: +43- 59 133 98 7004
ਫੈਕਸ: +43- 59 133 98 7399
ਈਮੇਲ: BFA-Einlaufstelle@bmi.gv.at
ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਸਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸਿੰ ਪ੍ਰਕ ਵੇਰਵੇ:
ਫੋਨ: +43- 59 133 98 - 0
ਈਮੇਲ: BFA-Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at
ਪ੍ਰੋਸੈਸਸਿੰ ਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਜਿਹਾਂ ਲਈ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਹੈ:
ਪਰਬੰਧਕੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਪਹੰ ਚ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਪਰਵੇਸ਼ ਦਆਰ ਦੀ ਐਨਕ੍ਕਰਪਟਡ ਤਸਵੀਰ ਨੰ ਖੁੱ ਲਹਣ ਦੇ ਘੰ ਕ੍ਟਆਂ ਦੌਰਾਨ
ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਕ੍ਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਤਕ ਕਾਨੰ ਨੀ ਹਸਤੀ ਦਆਰਾ ਕੰ ਟਰੋਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ; ਿਾਂ
ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵੁੱ ਖ ਕੀਤੇ ਭਾਗ੍ ਤੁੱ ਕ ਪਹੰ ਚ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਇੁੱ ਕ ਵੁੱ ਖਰਾ ਪਰਵੇਸ਼ ਦਆਰ ਿੋ ਕੰ ਟਰਲ
ੋ ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਤਕ ਕਾਨੰ ਨੀ
ਹਸਤੀ ਦਆਰਾ ਗ੍ੈਰ-ਕ੍ਵਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਬੰਧਕੀ ਇਮਾਰਤ (ਕ੍ਿਵੇਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਅੁੱ ਧਾ ਕ੍ਹੁੱ ਸਾ, ਇੁੱ ਕ ਮੰ ਜ਼ਲ) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ
ਵਰਕ੍ਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਮੇਿ ਪਰੋਸੈਕ੍ਸੰ ਗ੍ ਦੇ ਕੰ ਟਰੋਲਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਤਕ ਕਾਨੰ ਨੀ ਸੰ ਸਥਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ
ਵਾਲੀ ਇੁੱ ਕ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਅਗ੍ਲਾ ਭਾਗ੍ ਵੀ ਹੈ, ਿਾਂ ਿੋ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅਗ੍ਲੇ ਭਾਗ੍ ਦੇ ਕ੍ਕਸੇ ਨਕਸਾਨ ਲਈ,
ਸੰ ਪਤੀ ਸਰੁੱ ਕ੍ਖਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ ਕੰ ਟਰੈਕਕ੍ਟੰ ਗ੍ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਾਨੰ ਨੀ ਸੰ ਬੰ ਧ ਕ੍ਵੁੱ ਚ ਕ੍ਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਪਤੀ, ਕ੍ਜ਼ੰ ਦਗ੍ੀ
ਅਤੇ ਕ੍ਸਹਤ ਦੀ ਸਰੁੱ ਕ੍ਖਆ ਲਈ, ਕ੍ਕਸੇ ਸੰ ਭਾਕ੍ਵਤ ਆਪਰਾਕ੍ਧਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਹੁੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕ੍ਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਕ੍ਿੁੱ ਥੋਂ ਤੁੱ ਕ ਕੰ ਟਰੈਕਕ੍ਟੰ ਗ੍ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕ੍ਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਰਭਾਕ੍ਵਤ ਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ
ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕ੍ਵਸ਼ਲੇ ਕ੍ਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਿਦੋਂ ਉਦੇਸ਼ ਦਆਰਾ ਲਾਗ੍ ਪਰਭਾਕ੍ਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਹਨ, ਿਦਕ੍ਕ
ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੀ ਡਾਟਾ ਸਰੁੱ ਕ੍ਖਆ ਕਾਨੰ ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਹੈ (DSG)।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਸਿੰ ਗ ਲਈ ਕਾਿੂਿੰਿੀ ਆਧਾਰ:
ਡਾਟਾ ਸਰੁੱ ਕ੍ਖਆ ਕਾਨੰ ਨ (DSG) ਦੀ ਧਾਰਾ 12,13; ਕ੍ਸਵਲ ਕੋਡ (ABGB) ਦੀ ਧਾਰਾ 353 ff ਅਤੇ ਧਾਰਾ 1157; ਫੈਡਰਲ
ਕ੍ਸਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (B-BSG) ਦੀ ਧਾਰਾ 3; ਕ੍ਕਰਮੀਨਲ ਪਰੋਸੀਿਰ ਕੋਡ 1975 (StPO) ਦੀ ਧਾਰਾ 80
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ਸਮਾਂ ਸਜਸ ਲਈ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
72 ਘੰ ਟੇ ਿੇ ਅਕ੍ਿਹਾ ਡਾਟਾ ਉਸ ਮੰ ਤਵ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕ੍ਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੰ ਇਕੁੱ ਠਾ ਕੀਤਾ ਕ੍ਗ੍ਆ ਹੈ
ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਿ ਵਾਸਲਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ:
ਯੋਗ੍ ਅਥੌਕ੍ਰਟੀ ਕਰਮਵਾਰ ਯੋਗ੍ ਅਦਾਲਤ (ਅਪਰਾਕ੍ਧਕ ਮਾਮਕ੍ਲਆਂ ਕ੍ਵੁੱ ਚ ਸਬਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ); ਸਰੁੱ ਕ੍ਖਆ ਏਿੰ ਸੀਆਂ
(ਖਫੀਆ ਮੰ ਤਵਾਂ ਲਈ); ਅਦਾਲਤਾਂ (ਕ੍ਸਵਲ ਕੇਸਾਂ ਕ੍ਵੁੱ ਚ ਸਬਤ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ), ਬੀਮਾ ਕੰ ਪਨੀਆਂ (ਕੇਵਲ ਬੀਮਾ
ਦਾਅਕ੍ਵਆਂ ਦੇ ਕ੍ਨਪਟਾਰੇ ਲਈ)
ਡਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰ:
ਆਸਟਰੀਅਨ ਡਾਟਾ ਸਰੁੱ ਕ੍ਖਆ ਅਥਾਰਟੀ (1080 Wien, Wickenburggasse 8, ਫੋਨ +43 1 52 152-0, ਈਮੇਲ
dsb@dsb.gv.at) ਕੋਲ ਕ੍ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕ੍ਧਕਾਰ ਡਾਟਾ ਸਰੁੱ ਕ੍ਖਆ ਐਕਟ (DSG) ਦੀ ਧਾਰਾ 24, ਪੈਰਾ 1
ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਲਾਗ੍ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।
ਪਹੰ ਚ ਦਾ ਅਕ੍ਧਕਾਰ DSGVO ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਕ੍ਵੁੱ ਚ ਕ੍ਦੁੱ ਤਾ ਕ੍ਗ੍ਆ ਹੈ।
ਸੋਧ ਦਾ ਅਕ੍ਧਕਾਰ DSGVO ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਕ੍ਵੁੱ ਚ ਕ੍ਦੁੱ ਤਾ ਕ੍ਗ੍ਆ ਹੈ।
ਕ੍ਮਟਾਉਣ ਦਾ ਅਕ੍ਧਕਾਰ ('ਭੁੱ ਲ ਿਾਣ ਦਾ ਅਕ੍ਧਕਾਰ') DSGVO ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਕ੍ਵੁੱ ਚ ਕ੍ਦੁੱ ਤਾ ਕ੍ਗ੍ਆ ਹੈ।
ਪਨਾਹ ਮੰ ਗ੍ਣ ਵਾਕ੍ਲਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ੍ ਏਲੀਅਨਾਂ ਨੰ ਮੁੱ ਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰ ਘੀ ਕਾਨੰ ਨ ਅਨਸਾਰ
ਕ੍ਨਿੱਿੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਪਰੋਸੈਕ੍ਸੰ ਗ੍ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਾ 21 DSGVO ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਕ੍ਧਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ
DSGVO ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਡਾਟਾ ਪਰੋਸੈਕ੍ਸੰ ਗ੍ ਤੇ ਪਾਬੰ ਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਕ੍ਧਕਾਰ ਲਾਗ੍ ਹੰ ਦਾ ਹੈ।

Punjabi India

