ਸੰ ਯੁਕਤ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸੰ ਗ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
“ਸਿਦੇਸੀ ਨਾਗਸਰਕਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਜਸਟਰ”
ਜਨਰਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸਨ ਰੈਗੂਲੇਸਨ (DSGVO) ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਅਤੇ 14 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਕੰ ਟਰੋਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਿੇਰਿੇ:
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 ਸੰ ਪ੍ਰਕ ਿੇਰਿੇ:
ਫੋਨ: +43- 59 133 98 - 0
ਈਮੇਲ: BFA-Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at
ਪ੍ਰੋਸੈਸਸੰ ਗ ਦੇ ਉਦੇਸ ਸਜਨਹਾਂ ਲਈ ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਹੈ:
ਇੰ ਟੀਰੀਅਰ ਸੰ ਘੀ ਮੰ ਤਰੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਸੰ ਘੀ ਦਫਤਰ, ਪਰਤੀਨਨਧੀ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ, ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ
ਐਲੀਅਨਜ਼ ਨਨਵਾਸ ਕਾਨੰ ਨ ਨਵਿੱ ਚ ਨਨਰਧਾਨਰਤ ਸੰ ਘੀ ਪਰਸ਼ਾਸਨਨਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ, ਏਲੀਅਨ ਪੁਨਲਸ ਲਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਨਿਸਟਰ ਨਵਿੱ ਚ ਪਰਾਂਤੀ ਪੁਨਲਸ ਮੁਿੱ ਖ ਦਫਤਰ, ਨਨਵਾਸ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰ ਯੁਕਤ ਪਰੋਸੈਨਸੰ ਗ੍ ਅਤੇ
ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਸੰ ਗ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ:
ਈ-ਗ੍ਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਨੰ ਨ ਅਤੇ ਈ-ਗ੍ਵਰਨਮੈਂਟ ਪਨਰਸੀਮਨ ਫਰਮਾਨ, ਅਤੇ ਸਰਤ
ੋ PIN ਰਨਿਸਟਰ ਰੈਗ੍ਲੇ ਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਸੰ ਪਰਕ
ਰਨਿਸਟਰੀ ਫਰਮਾਨ, ਅਤੇ ਿਨਸੰ ਨਖਆ, ਕੰ ਮ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਨਿਲਨਡੰ ਗ੍ ਅਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੈਨਸੈਂਸ (ਰਨਿਸਟਰੀ ਸੈਨਸੈਂਸ
ਐਕਟ) ਨੰ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰ ਘੀ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਲ ਕੇ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਨਡਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਨਰਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਏਨਲਅਨਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਸਟਰੀਅਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਨੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ, ਨਰਹਾਇਸ਼ ਪਰਨਮਟ ਲਈ ਯੋਗ੍ਤਾ ਨਦਿੱ ਤੇ ਿਾਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰਸ਼
ੇ ਨ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਸੰ ਘੀ
ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਿੰ ਨਧਤ ਆਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੰ ਨਨਯਮਤ ਕਰਦੇ ਸੰ ਘੀ ਕਾਨੰ ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 26, 27, 29
ਅਤੇ 58 (BFA ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੰ ਨ, BFA-VG)।
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ਸਮਾਂ ਸਜਸ ਲਈ ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ:
BFA ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਡਾਟੇ ਨੰ ਨਵੀਨਤਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
1. ਿਦੋਂ ਨਵਅਕਤੀ ਨੰ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਨਾਗ੍ਨਰਕਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਏਲੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਾਰੀ
ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਟਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
2. ਿਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਸੰ ਘੀ ਦਫ਼ਤਰ ਿਾਂ ਫੈਡਰਲ ਪਰਸ਼ਾਸਨਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੰ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਿਾਰੇ ਦਿੱ ਨਸਆ
ਨਗ੍ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰ ਹੋਏ ਪੰ ਿ ਸਾਲ ਿੀਤ ਗ੍ਏ ਹਨ, ਿਾਂ
3. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਸੰ ਘੀ ਦਫ਼ਤਰ ਿਾਂ ਫੈਡਰਲ ਪਰਸ਼ਾਸਨਨਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰ ਤਮ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਿਾਅਦ, ਿਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰ ਿੰ ਨਧਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੰ ਿੰ ਦ ਕਰਨ ਤੇ, ਿਾਂ
ਿਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵਅਕਤੀ-ਿਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਨਹ ਗ੍ਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਲਾਗ੍ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਿਦੋਂ ਪਰਵੇਸ਼ ਿਾਂ ਨਨਵਾਸ 'ਤੇ ਪਿੱ ਕੀ
ਪਾਿੰ ਦੀ ਨਵਅਕਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗ੍ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਨਰਹਾਇਸ਼ ਨੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਅਸਥਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਪਨਹਲੀ ਸ਼ਰਤ ਨਵਿੱ ਚ
ਨਦਿੱ ਤੇ ਨਿੰ ਦ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਨਿਹੀ ਵੈਧਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਨਮਟਾਇਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਿਾਸਲਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ:
1.

ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਏਿੰ ਸੀਆਂ ਨਿਵੇਂ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਪੁਨਲਸ ਕਾਨੰ ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਨਵਿੱ ਚ ਨਨਰਧਾਨਰਤ ਹਨ

2.

ਸਿਾਈ ਪੁਨਲਸ ਮੁਿੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰ

3.

ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਲੀਅਨਾਂ ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਨੰ ਨ ਨਵਿੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ

4.

ਨਵਦੇਸ਼ ਨਵਿੱ ਚ ਆਸਟਰੀਆ ਪਰਨਤਨਨਧੀ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ

5.

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਸੰ ਘੀ ਦਫ਼ਤਰ

6.

ਪਿੱ ਖਪਾਤੀ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ

7.

ਨਵਿੱ ਤੀ ਅਪਰਾਧ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ

8.

ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦਰ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਲਾਗ੍ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਨਯੁਕਤ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ

9.

ਨਸਵਲ ਰਨਿਸਟਰੀ ਨਵਭਾਗ੍ਾਂ

10. ਨਾਗ੍ਨਰਕਤਾ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ
11. ਨਰਹਾਇਸ਼ੀ ਰਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ
12. ਆਸਟਰੀਆ ਨਵਿੱ ਚ ਰਨਫਊਿੀਆਂ ਲਈ ਸੰ ਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਨਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ
13. ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੰ ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 49-52 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੰ ਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ
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14. ਰਾਿ ਨਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਨਧਰਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਧਰਾਂ ਕਰਮਵਾਰ ਰਾਿ ਦੇ ਰਾਿ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ, ਨਿਨਹਾਂ ਨੇ
ਡਿਨਲਨ ਨਨਯਮਾਂ ਨੰ ਲਾਗ੍ ਕਰਨਾ ਹੈ ਿੋ ਨਕ ਨਕਸੇ ਪਨਾਹ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਾਂ ਕੌ ਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਿਾਂਚ
ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਹੈ/ਹਨ
15. ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਨੀਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੰ ਲਾਗ੍ ਕਰਨ ਲਈ ਨਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ, ਿਦੋਂ ਅਨਿਹੀਆਂ
ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੰ ਤਿਾਦਲੇ ਤੋਂ ਨਿਨਹਾਂ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੰ ਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਇਆ ਿਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਅਨਿਹਾ ਡਾਟਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ੍ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗ੍ਾ, ਨਿਿੱ ਥੇ ਪਨਾਹ ਮੰ ਗ੍ਣ ਵਾਲੇ
ਿਾਂ ਰਨਫਊਿੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਡਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
16. ਨੌਿਵਾਨ ਭਲਾਈ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ
17. ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰ ਿੰ ਨਧਤ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪਰੋਨਵੰ ਸ਼ੀਅਲ
ਿਾਡੀਆਂ
ਂ ਲੌ ਇਮੈਂਟ ਸਰਨਵਸ ਆਸਟਰੀਆ (AMS) ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਿੋ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਿੰਧਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ
18. ਪਿਨਲਕ ਐਪ
ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਨਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਹਨ
19. ਖੇਤਰੀ ਨਸਹਤ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਸਟਰੀਅਨ ਸਮਾਨਿਕ ਿੀਮਾ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ
20. ਸੰ ਘੀ ਪਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ
21. ਨਸਵਲ ਅਤੇ ਫੌਿਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿੇਲਹਾਂ
22. ਯਰਪ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਨਲਆਂ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਮੰ ਤਰਾਲੇ
23. ਮਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ
24. ਈ-ਗ੍ਵਰਨੈਂਸ ਕਾਨੰ ਨ ਨਵਿੱ ਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗ੍ਈਆਂ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਸਰੋਤPIN ਰਨਿਸਟਰ ਅਥਾਰਟੀ
25. ਅੰ ਕੜੇ ਆਸਟਰੀਆ
26. ਇੰ ਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਸੰ ਘੀ ਮੰ ਤਰੀ ਰਾਹੀਂ EU ਮੈਂਿਰ ਰਾਿਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਨਵਾਸ ਅਨਧਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰ ਟ
27. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਵਿੱ ਚ ਨਵਦੇਸ਼ੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਏਿੰ ਸੀਆਂ
28. ਕੌ ਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਸੰ ਗ੍ਠਨਾਂ
29. ਸੰ ਘੀ ਪਰਸ਼ਾਸਨਨਕ ਅਦਾਲਤ
30. EU ਮੈਂਿਰ ਰਾਿਾਂ
31. ਇੰ ਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਸੰ ਘੀ ਮੰ ਤਰੀ
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32. ਨਰਟਰਨ ਕੌਂ ਸਲਰਾਂ
ਪਰੋਸੈਸਰਜ਼ (ਨਿਵੇਂ ਨਕ DSGVO ਦੀ ਧਾਰਾ 4, ਆਈਟਮ 8 ਕਰਮਵਾਰ ਡਾਟਾ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਕਾਨੰ ਨ (DSG) ਦੀ ਧਾਰਾ 36,
ਸੈਕਸ਼ਨ 2, ਆਈਟਮ 9 ਨਵਿੱ ਚ ਪਰਭਾਨਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਗ੍ਆ ਹੈ): IBM Österreich - Internationale Büromaschinen
Gesellschaft m.b.H., Microsoft Österreich GmbH, Bundesrechenzentrum GmbH, Atos IT
Solutions and Services GmbH
ਡਾਟੇ ਿਾਲੇ ਸਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰ:
ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ:
ਆਸਟਰੀਅਨ ਡਾਟਾ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਅਥਾਰਟੀ (1080 Wien, Wickenburggasse 8, ਫੋਨ +43 1 52 152-0, ਈਮੇਲ
dsb@dsb.gv.at) ਕੋਲ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ਡਾਟਾ ਸੁਰਿੱਨਖਆ ਐਕਟ (DSG) ਦੀ ਧਾਰਾ 24, ਪੈਰਾ 1
ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗ੍ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਨਵਅਕਤੀਗ੍ਤ ਡਾਟੇ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ, ਸੋਧਣ ਿਾਂ ਨਮਟਾਉਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ:
ਪਹੁੰ ਚ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ DSGVO ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਨਵਿੱ ਚ ਨਦਿੱ ਤਾ ਨਗ੍ਆ ਹੈ।
ਸੋਧ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ DSGVO ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਨਵਿੱ ਚ ਨਦਿੱ ਤਾ ਨਗ੍ਆ ਹੈ।
ਨਮਟਾਉਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ ('ਭੁਿੱ ਲ ਿਾਣ ਦਾ ਅਨਧਕਾਰ') DSGVO ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਨਵਿੱ ਚ ਨਦਿੱ ਤਾ ਨਗ੍ਆ ਹੈ।
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