ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﯾﮋه ﭘﻨﺎھﺠﻮﯾﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ی )18(1
) EURODAC – VOﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن )ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اروﭘﺎﯾﯽ(  2000/2725ﺷﻮرا از (2000/12/11
ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻔﺎظﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در اﺗﺮﯾﺶ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده اﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا در اﺗﺮﯾﺶ )اﺗﺤﺎدﯾﮫ ی
اروﭘﺎ( ،ھﻢ اﮐﻨﻮن اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺧﺬ ﮔﺮدد.
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی ﻣﺠﺎز اداره ی ﻓﺪرال ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ی ﻣﺠﺎز ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ داد.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری ﺷﻤﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ " "EURODACﺑﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری ارﺳﺎﻟﯽ از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﮫ ی اروﭘﺎﯾﯽ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺮوژ و اﯾﺴﻠﻨﺪ ،ﺳﻮﺋﯿﺲ و ﻟﯿﻨﮑﻦ اﺷﺘﺎﯾﻦ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﺰاﻣﺎت
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .ھﺪف از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﻀﻮ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮای ﭘﺮوﻧﺪه ی ﭘﻨﺎھﻨﺪهﮕﯽ ﺷﻤﺎﺳﺖ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼً زﻣﺎﻧﯽ را در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺮرات دوﺑﻠﯿﻦ ﺳﭙﺮی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻣﺠﺎز اداره ﭘﻨﺎھﻨﺪهﮕﯽ و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﯿﺴﺘﻢ ""EURODAC
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .در ﺻﻮرت ﺿﺮورت ،ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﻤﺎ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﺳﻮی ﮐﺸﻮر/ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮی درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼً در آﻧﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ را ﻣﺼﺮوف داﺷﺘﮫ اﯾﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻨﺎھﻨﺪهﮔﯽ را در اﺗﺮﯾﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده اﯾﺪ )و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  14ﺳﺎل ﺳﻦ دارﯾﺪ( ،اﺗﺮﯾﺶ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدﯾﮫ ی اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ ﺑﺨﺎطﺮ دﻻﯾﻞ ﻣﺬﮐﻮر اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎ را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺣﻖ دارﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰان و ﻣﻨﺸﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻧﮕﺸﺖ ﻧﮕﺎری در ﻣﻮرد ﺧﻮدﺗﺎن را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ""EURODAC

درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻌﻼوه ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺣﺬف
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﮫ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداره ی ﻓﺪرال ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ای ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻮل
ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﻨﺎھﺠﻮ ،ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﯽ وزارت ﮐﺸﻮر در ﺷﻌﺒﮫ ی ﻣﻨﻄﻘﮫ ای ﻣﺮﺗﺒﻂ اداره ی ﻓﺪرال و ھﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﯽ وزارت ﮐﺸﻮر در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺮﺗﺒﻂ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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