د ډاټا پروسه کولو معلومات
د څارنې هدف لپاره د انځور پروسه کول
د عمومي ډاټا د ساتنې مقرراتو ) (DSGVOد  13او  14قانون مادې سره سم
د کنټرولر نوم او د اړیکو تفصیالت:
( Bundesamt für Fremdenwesen und Asylد کډوالۍ او پناه غوښتونې فدرالي دفتر)

Modecenterstraße 22, 1030 Wien
تلیفون+43- 59 133 98 7004 :
فکس+43- 59 133 98 7399 :
ای میلBFA-Einlaufstelle@bmi.gv.at :
د ډاټا ساتنې د افسر د اړیکو معلومات:
تلیفون+43- 59 133 98 - 0 :
ای میلBFA-Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at :
د پروسه کولو موخي د کوم لپاره چې شخصي ډاټا په پام کې نیول شوي دي:
د ننوتلو داروازه کوډ شوي انځور نیول په شمول د اداري ودانۍ ته د السرسۍ ساحې پرانستلو ساعتونو سره په ځانګړې توګه
د عامې قانوني ادارې لخوا د کنټرولر په توګه کارول کیږي؛ یا د یو بل ننوتلو دروازه په شمول د یوې ودانۍ ځانګړی جال
برخې ته د السرسۍ ساحه په غیر مستقیم توګه د عامې قانوني ادارو لخوا د کنټرولر په توګه د اداري ودانۍ (لکه د ودانۍ
نیمایي ،یوه پوړ) په توګه کارول کیږي ،او همدارنګه د اداري ودانۍ مخه چې عامه حقوقي اداره یې د انځور پروسه کولو
کنټرولونکي په توګه ملکیت لري ،یا څوک چې د اداري د ودانۍ ظاهری بڼې ته د زیان رسولو ځواب ورکونکی ګڼل کیږي ،د
ملکیتونو د ساتنې او د ملکیت د ساتنې د موخو لپاره ،د قرارداد کولو واک سره د قانونی اړیکو کې د افرادو ژوند او روغتیا،
مخنیوي ،په ممکنه توګه د هر ډول جنایي کړنو محدودیت او پریکړه ،تر هغه چې د قراردادي واک مسؤلیتونه دی توګه
اغیزمن شوي دي ،او یوازې هغه وخت تجزیه کیږي کله چې د تطبیق وړ وي لکه څنګه چې د هدف لخوا تعریف شوي ،د دې
سره چې د انځور نیول اجازه د ډاټا ساتنې قانون ) (DSGد قانونی مادې  12سره تطبیقیږي
د پروسه کولو لپاره قانوني بنسټ:
د ډاټا ساتنې د قانون ) 13 ،12 (DSGمادې; د مدني قانون ) 1157 (ABGBماده او  353 ffماده; د فډرالی ملکي مزدورانو
ساتنې د قانون ) 3 (B-BSGماده; د جنایي کړنالرې د قانون  80 ،1975ماده )(StPO
هغه وخت د کوم لپاره چې به شخصي ډاټا زیرمه شۍ:
 72ساعته که دا ډول ډاټا نور د اړتیا وړ نه وي د هغه هدف لپاره چې دوی نیول شوي.
د شخصي ډاټا ترالسه کونکو کټګورۍ:
واک لرونکی اداره په ترتیب سره واک لرونکی محمکه (په جرمي قضیو کې د شواهدو د خوندي کولو لپاره); امنیتي ادارې
(د استخباراتي موخو لپاره); محکمي (په مدني قضیو کې د شواهدو د خوندي کولو لپاره) ,د بیمي شرکتونه ( یوازې د بیمې
ادعاګانو د حل کولو لپاره)
د ډاټا موضوع حقونه:

Pashto

د اتریش ډاټا د ساتنې د چارواکو سره د شکایت ورکولو حق (،1080 Wien, Wickenburggasse 8
تلیفون  ،+43 1 52 152-0ای میل  )dsb@dsb.gv.atد ډاټا د ساتنې قانون د  24مادې ،پیراګراف  1سره سمون لري
).(DSG
د الس رسي حق د  DSGVOپه  15ماده کې مقرر شوی دی.
د اصالح کولو حق د  DSGVOپه  16مادی کې مقرر شوی دی.
د له منځه وړلو حق ( د بې درکه/هېرولو حق) د  DSGVOپه  17مادی کې مقرر شوی دی.

د  DSGVO 21قانوني مادې سره سم د اعتراض کولو حق نه لري او نه د  DSGVOد  18قانوني مادې سره سم د
ډاټا د پروسه کولو محدودیت حق لري د پناه غوښتوونکو او نورو وړیا غیر ملکیانو لپاره د اساسي پاملرني او
خدماتو د چمتو کولو باندي د فډرالي قانون سره سم د شخصی معلوماتو په پروسه کولو تطبیق کیږي.

Pashto

