ڈیٹا کی پروسیسنگ کے ضمن میں معلومات
نگرانی کے مقاصد کے لیے تصاویری عمل کاری
عمومی ڈیٹا تحفظ کے ضابطے ( )DSGVOکے آرٹیکل  13اور  14کے مطابق
کنٹرولر کا نام اور رابطہ تفصیالت:
( Bundesamt für Fremdenwesen und Asylفیڈرل آفس برائے امیگریشن اور پناہ گزین)
Modecenterstraße 22, 1030 Wien
فون+43- 59 133 98 7004 :
فیکس+43- 59 133 98 7399 :
ای میلBFA-Einlaufstelle@bmi.gv.at :
ڈیٹا تحفظ کے آفسر کی رابطہ معلومات:
فون+43- 59 133 98 - 0 :
ای میلBFA-Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at :
عمل کاری کے مقاصد جن کے لیے ذاتی ڈیٹا مطلوب ہے:
داخلے بشمول بال شرکت غیرے عوامی قانونی اکائی کی طرف سے بطور کنٹرولر استعمال ہونے والے آغازی گھنٹے کے
ساتھ انتظامی عمارت تک رسائی کے عالقے کی مرموز تصویر کیپچر کرنا؛ یا الگ داخلہ بشمول عوامی قانونی اکائی کی
طرف سے بطور کنٹرولر غیر شموالً استعمال ہونے والی فضائی طور پر عمارت بطور انتظامی عمارت (مثالً آدھی عمارت،
ایک منزل) کے علیحدہ حصے تک رسائی کا عالقہ ،اس کے ساتھ ساتھ عوامی قانونی اکائی کا بطور تصاویری عمل کاری کا
کنٹرول ہونے کے ناطے زیر ملکیت انتظامی عمارت کا سامنے واال حصہ ،یا معاہداتی حکام ،بچاؤ ،حد بندی اور کسی بھی
ممکنہ مجرمانہ افعال کی حل کشائی کے ساتھ قانونی تعلق میں ،جائیداد کے تحفظ اور تحفظ جائیداد ،زندگی ،اور افراد کی
صحت کے مقصد کے لیے ،جو انتظامی عمارت کے سامنے والے حصے کے نقصان کے ذمہ دار سمجھے جائیں ،جب تک
کہ معاہداتی حکام کی ذمہ داریاں متاثر ہوں ،اور صرف قابل اطالق ہونے کے وقت تجزیہ کردہ جیسا کہ مقصد سے بیان کردہ
ہے ،جہاں تصاویر کیپچر کرنے کی اجازت پذیری ڈیٹا تحفظ ایکٹ ( )DSGکے آرٹیکل  12کی پیروی کرے۔
عمل کاری کے لیے قانونی وجہ:
ڈیٹا تحفظ ایکٹ ( )DSGکا آرٹیکل 13 ،12؛ ( )ABGBسول کوڈ کا آرٹیکل  ff 353اور آرٹیکل 1157؛ ( )B-BSGوفاقی
سول خدمت گزار تحفظ ایکٹ کا آرٹیکل 3؛ ( )StPOمجرمانہ طریقے کے کوڈ  1975کا آرٹیکل 80
دورانیہ جب تک ذاتی ڈیٹا محفوظ رکھا جائے گا:
 72گھنٹے اگر ایسا ڈیٹا ان مقاصد کے لیے درکار نہ رہا جن کے سبب اسے اکٹھا کیا گیا تھا
ذاتی ڈیٹا کے موصول کنندگان کے زمرہ جات:
موزوں حکام بہ ترتیب موزوں عدالت (مجرمانہ مقدمات میں شواہد محفوظ کرنے کے لیے)؛ حفاظتی ایجنسیز (باخبری مقاصد
کے لیے)؛ عدالتیں (سول مقدمات میں شواہد محفوظ کرنے کے لیے) ،انشورنس کمپنیز (صرف انشورنس مطالبات کے تصفیہ
کے لیے)
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ڈیٹا کے موضوع کے حقوق:
آسٹریا کے ڈیٹا تحفظ کے ادارے ( ،1080 Wien, Wickenburggasse 8فون  ،+43 1 52 152-0ای میل
 )dsb@dsb.gv.atپر شکایت دائر کروانے کا حق ڈیٹا تحفظ ایکٹ ( )DSGکے آرٹیکل  ،24پیراگراف  1کے مطابق الگو
ہوتا ہے۔
رسائی کا حق  DSGVOکے آرٹیکل  15میں بیان کردہ ہے۔
درستی کا حق  DSGVOکے آرٹیکل  16میں بیان کردہ ہے۔
مٹانے کا حق ('بھولنے کا حق')  DSGVOکے آرٹیکل  17میں بیان کردہ ہے۔
پناہ گزینوں اور دیگر اہل غیرملکیوں کے لیے بنیادی نگہداشت اور سروسز کی فراہمی کے ضمن میں وفاقی ایکٹ کے مطابق
ذاتی ڈیٹا پر عمل کاری کے لیے ،آرٹیکل  DSGVO 21کے مطابق نہ تو اعتراض کا کوئی حق نہ ہی  DSGVOکے
آرٹیکل  18کے تحت ڈیٹا عمل کاری کی حد بندی کا کوئی حق قابل اطالق ہے۔
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