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اهداف طی مراحلی که دیتای شخصی به آن منظور اخذ شده اند:
طبق ماده  b 22بخش  4قانون پاسپورت ،هدف از طی مراحل چنین دیتا اطالعرسانی به مقامات در مورد تکمیل دوسیه
پاسپورت یا کارت هویت یا طی مراحل حسب این قانون فدرال میباشد.
مبنای قانونی برای طی مراحل:
ماده  16 ،3و  a 22قانون پاسپورت ،جریده قانون فدرال شماره  839/1992با اصالحیه ،همراه با مقررات اجرای قانون
پاسپورت ) ، (PassG-DVجریده فدرال  IIشماره  223/2006همراە با اصالحیه ،همراە با حکم پاسپورت )،(PassV
جریده قانون فدرال شماره  861/1995با اصالحیه ،و قانون دولت الکترونیکی ( ،)E-GovGجریده قانون فدرال  Iشماره
 10/2004به همراە اصالحیه ،و مقرره ثبت سورس پین ( ،)StZRegجریده قانون فدرال  IIشماره  57/2005همراە با
اصالحیه آن
دوره ذخیره سازی دیتای شخصی:
دیتای مربوط به طی مراحل به مجرد این که دیگر الزم نباشند ،حذف میشوند ،اگرچه در  10سال پس از صدور حکم ،پس
از صدور پاسپورت باشد .یک سال پس از عدم تایید کارت شناسایی ،دیتا از تصدیق های ارائه شده  ،به ترتیب برای پاسپورت
حذف می شوند  -حداقل  6سال پس از پایان اعتبار پاسپورت .معلومات مرتبط با درخواست همراە با انصراف یا رد پیوند
قانونی از این قبیل ،تفسیر دوسیه های جاری پس از اتمام قانونی این طی مراحل ها ،حذف میشوند .معلومات مربوط به
پاسپورت یا کارت هویت یک سال پس از اتمام اعتبار حذف میشوند ،نه پس از  6سال از انقضای آخرین تاریخ اعتبار آن.
معلومات پاسپورتهای گمشدە یا خارجیها پس از  6سال از تاریخ اعتبار آنها حذف میشوند؛ معلومات پاسپورتهای المثنی
گمشدە یا خارجیها پس از یک سال از اتمام تاریخ اعتبار آنها حذف میشوند .دیتا طبق ماده  ،a22بخش  ،1ماده ( )kقانون
پاسپورت باید بعد از دو ماه پس از ارسال چنین سندی (بند  3ماده  6قانون پاسپورت) ،نه بعد از چهار ماه پس از ارسال آن به
مشارکت وزارت امورخارجه اروپا ،ادغام و امور خارجی حذف شوند ،در غیر این صورت با صرفنظرکردن مجاز ،یا رد
قطعی و الزامی قانونی یا عدم اثبات درخواست ،حذف میگردد.
کتگوری دریافت کنندگان دیتای شخصی:

Dari

سائر ادارات ذیصالح محلی مربوط به پاسپورت؛ ادارات امنیتی ،ادارات ثبت  SourcePINهمراە با اداراتی که بنا به قانون
دولت-الکترونیک دارای صالحیت هستند
طی مراحل کننده گان:

;IBM Österreich - Internationale Büromaschinen Gesellschaft m.b.H.
;Microsoft Österreich GmbH; Bundesrechenzentrum GmbH.
Österreichische Staatsdruckerei GmbH
حقوق فردی که معلومات وی بررسی میگردد:
حق درج شکایت به مسئول حفاظت دیتای اتریش ( ،1080 Wien, Wickenburggasse 8تیلفون ،+43 1 52 152-0
ایمیل )dsb@dsb.gv.at :مطابق ماده  ،24بند  1قانون حفاظت دیتا ( )DSGتطبیق می شود.
حق دسترسی در ماده  DSGVO 15تعریف شده است.
حق تصحیح در ماده  DSGVO 16تعریف شده است.
حق حذف (« حق فراموش شدن») در ماده  DSGVO 17تعریف شده است.
طبق ماده  DSGVO 21هیچگونه حق اعتراض و حق محدود کردن طی مراحل دیتا در ماده  DSGVO 18برای طی
مراحل معلومات وجود ندارد.
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