Çarçewaya madeyê 13. û 14. yê Qanûnê Bikarardişê Doneyanê Umûmîyan
(DSGVO) de bikarardişê muşterek yê doneyan ra eleqedar malumatî
“Sîstemê Destek û Malumatanê Ardimî”
Nameyê koordînatorî û malumatê îrtîbatî:
Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Dayreyê Federal yê Macirîye û Multecîyan)
Modecenterstraße 22, 1030 Wien
Telefon: +43- 59 133 98 7004
Faks: +43- 59 133 98 7399
E-posta: BFA-Einlaufstelle@bmi.gv.at
Malumatê îrtîbatî yê wezîfedarê pawitişê doneyan:
Telefon: +43- 59 133 98 - 0
E-posta: BFA-Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at
Amancê bikarardişê doneyanê şexsî:
Paragrafê 1. yê madeyê 2. yê Peymana Destek û Ardimê Bingeyîn yê Dayreyê Federal yê
Macirîye û Multecîyan gore wezîfedarê mehelî yê mesûlê destek û bi hawayêko muşterek
bikarardişê doneyanê şexsanê ke Wezaretê Federal yê Karanê Zereyî înan ra mesûl ê
Bingeyê hiqûqî yê bikarardişê doneyan:
Çarçewaya madeyê 15a. yê Qanûnê Esasî yo Federal (B-VG) de, Peymana Destek û
Ardimê Bingeyînî dir, madeyê 8. yê bi tarîxê 2005 yê Qanûnê Federalî (GVG-B 2005)
derheqê Dayişê Xizmetê Destek û Ardimê Bingeyîn ke semedê Multecîyan û Xerîbanê
Muhtacan dîyeno
Demê nimitişê doneyanê şexsî:
Çerçewaya madeyê 11. yê Peymana Destek û Ardimê Bingeyîn ra demo ke behsê ci beno
de bi amancê pêkerdiş yan zî yew kirarîya ke pawena ver, bi şerto ke îhtîyac nêbo, badê
qedîyayişê xizmetê temînê destek û ardimê bingeyînî ra 2 serrî badê pey
Dezgeyê resmî ke doneyê şexsî înan dir yenê parekerdiş:
Dezgeyê taybetî ke hetê Eyaletê Federasyon yan Federal ra sey şexsîyetê resmî ameyê
tayînkerdiş, dezgeyê însanî yan zî kilîseyî; Dezgeyê ke butçe gore temînkerdişê ardiman ra
mesûl ê; Dezgeyê Dîyayişê Karî û Karkeran yê Awusturya (AMS); Dezgeyê asayişê sosyalî;
Dezgeyê mintiqaya îdarî ke sey dezgeyanê tenduristîye xizmet kenê; Dezgeyê asayişî;
Dezgeyê asayişê sosyalî ke ciwanan ra mesûl ê; Dezgeyê Awusturya ke Destekê
Entegrasyonî Dano Xerîban; Şûbeyê Awusturya yê Komîserîya Berze a Multecîyan a Yewîya
Miletan; Dezgeyê maciran û multecîyan yê welatanê bînan; Dezgeyê misafirîye ke nameyê
dezgeyanê eleqedaran ser o xizmet kenê (seba ke xizmetê destek û ardimê bingeyîn bidê
yenê tayînkerdiş); Şirketê neqlîye ke xizmetê kiriştişî danê kesanê (multecî, kesê ke seba
îltîca munasib ê, kesê ke cayê xwu ra ameyê teberkerdiş, kesê bînî ke qanûnen yan zî
sedemanê fiîlî ra dersînor nêbenê) destek heq kenê û îhtîyacê înan bi destek û ardim esto;
Dezgeyê Qeydî ke Qanûnê E-Dewlet de wayirê ehlîyetê SourcePINî yo; Dezgeyê
Îstatîstîkanê Dewlete yê Awusturya
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Bikarardoxê doneyan (bendê 8. yê madeyê 4. yê talîmatnameyê bikarardişê doneyan
(DSGVO) û bi dore seke bi şeklê bendê 9. yê beşê 2. yê madeyê 36. yê Qanûnê Pawitişê
Doneyan (DSG)) de tarîf beno gore: Wezaretê Federal yê Karanê Zereyî, IBM Österreich Internationale Büromaschinen Gesellschaft m.b.H. und Microsoft Österreich GmbH,
Bundesrechenzentrum GmbH, Atos IT Solutions and Services GmbH
Heqê kesê ke biyo mewzûyê arêdayişê doneyan:
Dezgeyê Pawitişê Doneyan yê Awusturya de heqê gerre kerdişî (1030 Wien, Barichgasse
40-42, telefon +43 1 52 152-0, e-post dsb@dsb.gv.at) Çarçewaya paragrafê 1. yê madeyê
24. yê Qanûnê Pawitişê Doneyan (DSG) de yeno pawitiş.
Heqê resayişê bi doneyan madeyê 15. yê talîmatnameyê DSGVO gore tesbît biyo.
Heqê tenzîmkerdişê doneyan madeyê 16. yê talîmatnameyê DSGVO gore tesbît biyo.
Heqê pakkerdişê doneyan madeyê 17. yê talîmatnameyê DSGVO gore tesbît biyo.
Heqê îtîrazî çarçewaya madeyê 21. yê talîmatnameyê DSGVO gore û çarçewaya madeyê
18. yê talîmatnameyê DSGVO gore sînorkerdişê bikarardişê doneyan (paragrafê 4. yê
madeyê 8. yê Qanûnê Federalî (GVG-B) bi tarîxê 2005 yê derheqê Dayişê Xizmetê Destek
nîno û Ardimê Bingeyîn ke semedê Multecîyan û Xerîbanê Muhtacan dîyeno) rê nîno
naskerdiş.
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