ڈیٹا دی پروسیسنگ دے بارے جانکاری
نگرانی دے مقصداں لئی تصویری عمل کاری
عمومی ڈیٹا تحفظ دے ضابطے ( )DSGVOدے آرٹیکل  13اتے  14دے مطابق

کنٹرولر دے ناں اتے رابطے دیاں تفصیالت:
( Bundesamt für Fremdenwesen und Asylامیگریشن اتے پناہ گزین دا وفاقی دفتر)
Modecenterstraße 22, 1030 Wien
فون+43- 59 133 98 7004 :
فیکس+43- 59 133 98 7399 :
ای میلBFA-Einlaufstelle@bmi.gv.at :
کوائف دے تحفظ دے آفسر دیاں رابطے دیاں تفصیالں:
فون+43- 59 133 98 - 0 :
ای میلBFA-Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at :
عمل کاری دے مقاصد جیناں لئی ذاتی کوائف دی لوڑ اے:
داخلے بشمول بال شرکت غیرے عوامی قنونی اکائی ولوں بطور کنٹرولر ورتن آلے آغازی گھنٹے نال انتظامی عمارت تیکر
رسائی دے عالقے دی مرموز تصویر کیپچر کرنا؛ یا وکھ داخلہ بشمول عوامی قنونی اکائی ولوں بطور کنٹرولر غیر شموالً
ورتن آلی فضائی طور تے عمارت بطور انتظامی عمارت (مثالً ادھی عمارت ،اک منزل) دے وکھرے حصے تیکر رسائی دا
عالقہ ،ایدے نال عوامی قنونی اکائی دا بطور تصویری عمل کاری دا کنٹرول ہون دے ناطے زیر ملکیت انتظامی عمارت دا
سامنے آال حصہ ،یا معاہداتی حکام ،بچاؤ ،حد بندی اتے کسی وی ممکنہ مجرمانہ افعال دی حل کشائی نال قنونی تعلق وچ،
جائیداد دے تحفظ اتے تحفظ جائیداد ،زندگی ،اتے افراد دی صحت دے مقصد لئی ،جیہڑے انتظامی عمارت دے سامنے آلے
حصے دے نقصان دے ذمہ دار سمجھے جان ،جیدوں تیکر کہ معاہداتی حکام دی ذمہ داریاں متاثر ہون ،اتے صرف قابل
اطالق ہون دے ویلے تجزیہ کردہ جیویں کہ مقصد نال بیان کردہ اے ،جتھے فوٹواں کھیچن دی اجازت پذیری کوائف دے تحفظ
ایکٹ دے ( )DSGدے آرٹیکل  12دی پیروی کرے۔
عمل کاری لئی قنونی وجہ:
کوائف دے تحفظ دے ایکٹ ( )DSGدا آرٹیکل 13 ،12؛ ( )ABGBسول کوڈ دا آرٹیکل  ff 353اتے آرٹیکل 1157؛ (B-
 )BSGوفاقی سول خدمت گزار تحفظ ایکٹ دا آرٹیکل 3؛ ( )StPOمجرمانہ طریقے دے کوڈ  1975دا آرٹیکل 80
دورانیہ جیدوں تیکر ذاتی کوائف نوں محفوظ رکھیا جاوے گا:
 72گھنٹے جے ایہوں جیہے کوائف ایناں مقاصد لئی درکار نہ رہیا جیناں دے سبب اینوں اکٹھا کیتا گیا سی
ذاتی کوائف دے وصول کنندگان دے زمرہ جات:
موزوں حکام بہ ترتیب موزوں عدالت (مجرمانہ مقدمات وچ شواہد محفوظ کرن لئی)؛ حفاظتی ایجنسیز (باخبر رہن دے مقاصد
لئی)؛ عدالتاں (سول مقدمات وچ شواہد محفوظ کرن لئی) ،انشورینس کمپنیز (صرف انشورنس مطالبات دے تصفیے لئی)
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موضوعی ڈیٹا دے حقوق:
آسٹریا دے کوائف دے تحفظ دے ادارے ( ،1080 Wien, Wickenburggasse 8فون  ،+43 1 52 152-0ای میل
 )dsb@dsb.gv.atتے شکایت دائر کران دا حق کوائف دے تحفظ ایکٹ دے ( )DSGدے آرٹیکل  ،24پیراگراف  1دے
مطابق الگو ہوندا اے۔
رسائی دا حق  DSGVOدے آرٹیکل  15وچ بیان کردہ اے۔
درستی دا حق  DSGVOدے آرٹیکل  16وچ بیان کردہ اے۔
مٹان دا حق ('بھولن دا حق')  DSGVOدے آرٹیکل  17وچ بیان کردہ اے۔
پناہ گزیناں اتے ہور اہل غیرملکیاں لئی بنیادی نگہداشت اتے سروسز دی فراہمی لئی وفاقی ایکٹ دے مطابق ذاتی ڈیٹا تے عمل
کاری لئی ،آرٹیکل  DSGVO 21دے مطابق نہ تے اعتراض دا کوئی حق اے نہ ہی  DSGVOدے آرٹیکل  18دے تحت
ڈیٹا تے عمل کاری دی حد بندی دا کوئی حق قابل اطالق اے۔
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