
 

Pashto 

 
 د ګډ ډاټا پروسه کولو معلومات

 
 "د پاملرنې او مرستې معلوماتو سیسټم"

 
 قانون مادې سره سم 14او  13د  (DSGVO)د عمومي ډاټا د ساتنې مقرراتو 

 
 :د کنټرولر نوم او د اړیکو تفصیالت

 

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ( فدرالي دفتر  ې او پناه غوښتون  کډوالۍد ) 
Modecenterstraße 22, 1030 Wien 

 7004 98 133 59 -43+تلیفون: 
 7399 98 133 59 -43+فکس:  

 Einlaufstelle@bmi.gv.at-BFAای میل: 
 
 افسر د اړیکو معلومات: د ساتنې  ډاټا   د

 0 - 98 133 59 -43+تلیفون: 
 Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at-BFAای میل: 

 
 په پام کې نیول شوي دي:  ډاټا د کوم لپاره چې شخصي   يموخ ه کولود پروس

 
ونه چې د  و لپاره باید پاملرنه وشي، والیتي دفترکول  هپروس  ګډ  ډاټاشخصي افرادو د  فدرالي دفتر لخوا د   ېاو پناه غوښتون  کډوالۍ د 
او د کورنیو چارو فدرالي وزیر سره سم د بهرنیانو په   1مې قانونی مادې، د اساسي پاملرنې او خدماتو تړون پیراګراف  2

 پاملرنې سره ټاکل شوي دی 
 

 :بنسټلپاره قانوني   ه کولود پروس
 

  8فدرالي قانون د    نې او خدماتپاملر د اساسي  لپاره ( (GVG-B 2005 2005و د پناه غوښتونکو او نورو مستحق غیر ملکیان 
 قانون   اساسي فدرالي د   ماده

(B-VG)  15دa  په ملتیا  سره چمتو کول  تړون خدماتو د  او  پاملرنو  د اساسي مادې سره سم قانونی 
 

 هغه وخت د کوم لپاره چې به شخصي ډاټا زیرمه شۍ: 
 

د دې لپاره چمتو شوي چې پدې مرحله کې   شي، به ختمه پاملرنې او خدماتو د چمتو کولو دوه کاله وروسته  اساسي باید د  ډاټا
 قانونی ماده سره سم د حل کولو د موخي لپاره اړتیا نه لري.   11کومې پاتې اقدامات یا د اساسي پاملرنې او خدماتو د تړون د 

 
 :کټګورۍ و ترالسه کونک ډاټاد شخصي  

 
موسسې د  ; درالي والیتونو قانوني بنسټونه ټاکل شوي دي بشردوستانه، روحي اخالقي یا خصوصي موسسې لکه د فیډریسون یا ف

ټولنیر امنیتي (AMS) ; د خلکو استخدام خدمت سروس اتریش  ; ازمیویلې شوي لږترلږه ګټي  –وسیلو چمتو کولو مسولیت لري 
د ځوانانو د خیرښېګڼې ; امنیتي چارواکي ; د ادارې ولسوالیو چارواکي د روغتیا چارواکو په توګه ; مالي چارواکي; موسسي 

د بهرنیو ګډوالۍ او پناه  ; ملګرو ملتونو عالي کمیشنر دفتر / UNپه اتریش کې د کډوالولپاره د ; اتریشی پشپړتوب فنډ; چارواکي
)د آساسي پاملرنې او خدماتو چمتو کولو   د استوګنې چمتو کونکي چې څوک به د سازمانونو لپاره عمل کړئ; غوښتنې چارواکي 

ټاکل شوي ټرانسپورت شرکتونه چې د غیر ملکیانو د مالتړ او ساتنې اړتیا لیږدنه کوي څوک د مالتړ لپاره  ; وی( سره ټاکل ش
مستحق دي ) پناه غوښتوونکي، د پناه غوښتني مستحق کسان، بې ځایه شوي کسان او هغه افراد څوک چې د قانوني یا اصلي  

 راجستر اداره  PINرنمنټ قانون کې د وړتیاوو دننه مقرر شوي د سرچینې ګو ـ Eد ; (حقیقتونو له امله بیرته نشی لیږدلې کیدې
 احصایي اتریش ;

، د ډاټا ساتنې  2ماده، برخه  36، په ترتیب سره کې 8قانونی ماده، فقره   4په  DSGVOپروسه کوونکي ) لکه څنګه چې د 
 کې تعریف شوي دي(:  9فقره  (DSG)قانون 

   ;د کورنیو چارو فډرالي وزیر
IBM Österreich - Internationale Büromaschinen Gesellschaft m.b.H. 

 ;Microsoft Österreich GmbH ;Bundesrechenzentrum GmbH  
Atos IT Solutions and Services GmbH 
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Pashto 

 د ډاټا موضوع حقونه: 
 

 ،Wien, Wickenburggasse 8 1080د اتریش ډاټا د ساتنې د چارواکو سره د شکایت ورکولو حق )
سره سمون لري   1مادې، پیراګراف  24( د ډاټا د ساتنې قانون د dsb@dsb.gv.at، ای میل 152 52 1 43+-0تلیفون  

(DSG) . 
 

 ماده کې مقرر شوی دی.  15په   DSGVOد الس رسي حق د 
 

 مادی کې مقرر شوی دی.  16په    DSGVOد اصالح کولو حق د 
 
 مادی کې مقرر شوی دی.  17په   DSGVOه منځه وړلو حق ) د بې درکه/هېرولو حق( د د ل
 
)د    لريه حق ن  بندیز همادې سره سم د پروس  DSGVO 18  لري او ده مادې سره سم د اعتراض کولو حق ن   DSGVO 21د 

ماتو چمتو کولو په اړه د فدرالي  لپاره د اساسي پاملرنې او خد (GVG-B) 2005پناه غوښتونکو او نورو مستحق غیر ملکیانو 
 ( د تطبیق وړ دي.  4ماده، پیراګراف  8قانون 
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