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 د ګډ ډاټا پروسه کولو معلومات

 
 "د بهرنیو اتباعو مرکزي راجستر"

 
 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  کډوالۍ د ) 

Modecenterstraße 22, 1030 Wien 
 7004 98 133 59 -43+تلیفون: 

 7399 98 133 59 -43+فکس: 

 Einlaufstelle@bmi.gv.at-BFA ای میل:

 
 افسر د اړیکو معلومات: د ساتنې  ډاټا   د

 0 - 98 133 59 -43+تلیفون: 

 Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at-BFAای میل: 

 
 شوي دي:  ولی ن ېپه پام ک  ډاټا شخصي  ېد کوم لپاره چ  يموخ ه کولود پروس

 
، د کډوالۍ او پناه غوښتنې فدرال دفتر، نمایندګی کوونکی چارواکی، د فدرال اداري محکمه او  د کورنیو چارو فدرالي وزیر

، د بهرنیو پولیسو، استوګنځي او د پناه غوښتنې چارواکو د  استوګنځي قانون بهرنیوپه لنډمهاله او تل پاتې  چې  رواکيچاهغه 
ه  ګډ پروس ډاټااتباعو د   غیرملکید موخو لپاره په مرکزي راجسټر کې د والیتي پولیسو مرکزي ادارې کې مشخص شوي لخوا 

 ول او استعمال کول
 

 :بنسټوني لپاره قان   ه کولود پروس
 

ماده د کډوالۍ او پناه غوښتنې د فدرالي دفتر څخه مخکې د اقداماتو پورې اړوند عمومي   58او   26 ,27 ,29د فدرالي قانون 

مقررات تنظیموي لپاره د نړیواله ساتنې، د استثنایي حالتونو له کبله د استوګنې اجازه لیکنه، بیرته راستنیدنه، د لیرې کولو  

اقداماتو قانون   BFAاسنادو مسله )  اتریشیرنګه د استوګنځی ختمولو امر کول او د غیر ملکیانو لپاره د ځنډونه، او همدا 

BFA-VG)  دe ـ ګورنمنټ قانون، او دe ـ ګورنمنټ د محدودونه فرمان، او د سرچینيPIN  راجسټر مقررات، او

ن، د کارځای، د ودانۍ او د اپارتمان بشپړتیایي راجسټری فرمان، او د نفوس سرته رسولو په اړه فدرالي قانو
 وړتیا ورکړل شي. سرشمیرنه )د راجسټری سرشمیرنې قانون( په ملتیا سره 

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

 

 شي  ختمه  هګ تو کيی په فز وخت کېپه وروستي  دی شوي با ولی قانون سره سم ن   اقداماتو د BFA   ې چ ډاټاهغه 

نه وي   ړو ای ت ړاد د اسنادو د وتلو لپاره   هنور یې ډاټا ېچ  ومرهڅنو  ،یش  لړ ورک تی تابع اتریشیه ت  موضوع  ېکله چ  .1
 ;صادر شوي ه ګپه تویو غیر ملکي  لپاره د ید دو چې 

کاله   ه ځاو پن  يخبر ش ېن ړی فدرالي دفتر او د فدرالي اداري محکمه د موضوع له م تونکيښاو پناه غو ۍ والډد ک ېکله چ  .2
 ورک وی، یا   هځن ی م ته له دې وروس له یې

لس کله وروسته د کډوالۍ او پناه غوښتنې د فدرالي دفتر یا د فدرالي اداري محکمې څخه مخکې د یوه پایانی پریکړې   .3
  ې کله چ ای ، وبندول  اقداماتو وندړا  کی تنلښ، د غوې د وتلو وروست  خهڅ  کی تنلښد غو  اپه اقداماتو کې خپور شوی وي، ی 

دایمي   استوګنې ای په ننوتلو  ې کله چ ي یږک الګودا هغه وخت نه . شي  ېبرخ  ېب  خه څوع  موض  - د موضوع  کی تنلښغو
  وخت  مشخص شوي  ې جزا ک ي ړاعتبار په لوم اقداممهال  ډلن  ختمیدود  ېن ګکه د استو. شي  ق ی تطب  ته موضوع زی بند

 . شي  ختمهسره    دوی ک عی اعتبار له ضا ې د داس دی با اټ اتېریدو نو ډ وروسته
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 :ۍورټګ ک و ترالسه کونک ډاټاد شخصي  
 

 ماده کې بیان شوي  4د امنیت آژانسونه لکه څنګه چې د امنیت پولیس قانون  .1

 

 د والیتي پولیسو مرکزونه  .2
 

 هغه چارواکي چې په لنډ مهاله او تل پاتې غیر ملکیانو استوګنځي قانون کې مشخص شوي دي  .3
 

 اتریشی استازي چارواکي بیرون  .4
 

 د کډوالۍ او پناه غوښتني فډرالي دفتر .5
 

 د تعقیب کولو چارواکي  .6
 

 د مالي جرمونو چارواکي  .7
 

 چارواکي د بهرنی مزدورانو د قانون اعدام سره ګمارل شوي  .8
 

 د مدنی راجستری څانګی .9
 

 د تابعیت چارواکي  .10
 

 د استوګنې د ثبتونې چارواکي  .11
 

 شنر دفتر ملګرو ملتونو عالي کمی / UNپه اتریش کې د کډوالولپاره د  .12

 

 مادې سره سم  52ـ   49اقداماتو د قانون   BFAقانوني مشاورین د  .13

 

د ایالت په ټاکلو د یو تړون قراردادي ګوندونو په ترتیب سره د دولت چارواکو دولت کوم چې د ډوبلین قاعده قانون پلي   .14
 اره وړ دی کوي کوم چې د پناه غوښتنې غوښتنلیک یا د نړیوال ساتنې لپاره د غوښتنلیک معاینې لپ 

 

بهرني چارواکي په کډوالو باندې د ژنیوا کنوانسیون د اعدام مسولیت لري، کله چې د هویت پیژندنه او همدارنګه داسې   .15
چارواکو ته د لیږد پرته د پناه ورکول ممکن نه وو او دا یقیني کیدی شي چې دا ډول ډاټا به د هغه هیواد چارواکو ته د  

 ه غوښتونکې یا کډوال ادعا کوي چې د ځورونې څخه ویره لري السرسۍ وړ نه وي چیرته چې پنا
 

 د ځوانانو د خیر ښېګنې چارواکي  .16
 

 فدرالي او والیتی ادارې چې د آساسي پاملرنې او خدماتو بشپړه کولو پورې اړوند دندې ترسره کوي  .17
 

ولو مرستې سره ګمارل  او ځایي چارواکي د پاملرنې چمتو کولو او یوځای ک (AMS)د خلکو د استخدام سروس اتریش   .18

 شوي 
 

 سیمه ییز روغتیایي موسسې او اتریشی ټولنیزې بیمې موسسې فدراسیون .19
 

 د فدرالي والیتونو د اداري محکمي  .20
 

 مدني او جنایي محکمې او همدارنګه زندانونه  .21
 

 د اروپا فدرالي وزارت ، بشپړونې او بهرنیو چاری  .22
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 د اصلي هیواد چارواکي  .23
 

 راجستر اداره  PINوړتیاوو دننه مقرر شوي د سرچینې  ـ ګورنمنټ قانون کې د Eد  .24

 

 احصایي اتریش  .25
 

غړي د کورنیو چارو فدرالی وزارت له الرې د نورو استوګنځي چارواکو سره د ملي نظر   EUد اروپایي اتحادیې  .26

 اړیکي
 

 د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د بهرنۍ امنیتي آژانسونه  .27
 

 نړیوال امنیتي سازمانونه  .28
 

 ې محکمه د فدرال ادار .29
 

 د اروپایي اتحادیي غړي هېوادونو  .30
 

 د کورنیو چارو فدرالی وزیر .31
 

 بیرته راستنیدونکي مشاورین .32
 

، د ډاټا  2ماده، برخه  36، په ترتیب سره کې 8قانونی ماده، فقره   4په   DSGVOپروسه کوونکي ) لکه څنګه چې د 

 کې تعریف شوي دي(: 9فقره   (DSG)ساتنې قانون 

;IBM Österreich - Internationale Büromaschinen Gesellschaft m.b.H. 
 ;Microsoft Österreich GmbH ;Bundesrechenzentrum GmbH  

Atos IT Solutions and Services GmbH 

 
 د ډاټا موضوع حقونه: 

 
 کولو حق: ورد   تی د شکا

 

 ،Wien, Wickenburggasse 8 1080د اتریش ډاټا د ساتنې د چارواکو سره د شکایت ورکولو حق ) 

  سره سمون لري 1  پیراګراف ،ېماد 24قانون د   ېد ساتن   ډاټاد ( dsb@dsb.gv.at، ای میل 152 52 1 43+-0تلیفون  

(DSG). 

 
 ، د اصالح یا د شخصي ډاټا له منځه وړلو حق: د الس رسي حق

 

 ی. د ی شو مقرر  ېماده ک 15په    DSGVOد الس رسي حق د  

 

 ی. د  یشو   مقرر ې ک یماد  16په   DSGVOکولو حق د   اصالح د 

 

 ی. د ی شو مقرر ېک یماد  17په   DSGVOد  ) د بې درکه/هېرولو حق(  حق   له منځه وړلود 
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