ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
“ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਸਿਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ”
ਜਨਰਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (DSGVO) ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਅਤੇ 14 ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਕੰਟਰੋਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਵੇਰਵੇ:

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦਾ ਸੰਘੀ ਦਫ਼ਤਰ)
Modecenterstraße 22, 1030 Wien
ਫੋਨ: +43- 59 133 98 7004
ਫੈਕਸ: +43- 59 133 98 7399
ਈਮੇਲ: BFA-Einlaufstelle@bmi.gv.at
ਡਾਟਾ ਸੁ ਰੱਸਖਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਵੇਰਵੇ:
ਫੋਨ: +43- 59 133 98 - 0
ਈਮੇਲ: BFA-Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at
ਪ੍ਰੋਸੈਸਸੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਿੈ:
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਨਿੱ ਜੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਰੋਸੈਵਸੰਗ੍ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਸੰਘੀ ਦਫਤਰ, ਮਿੱਢਲੀ ਸੰਭਾਲ
ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 2, ਪੈਰਾ 1 ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਏਲੀਅਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਆਰਾ ਵਨਯਕਤ ਸੂਬਾਈ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ
ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਦਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਸੈਸਸੰਗ ਲਈ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਅਸਧਕਾਰ:
ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰ ਨ (B-VG) ਦੀ ਧਾਰਾ 15a ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਮਿੱਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾਲ ਪਨਾਹ
ਚਾਹਣ ਿਾਵਲਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ੍ ਏਲੀਅਨਜ਼ (ਪਰਿਾਸੀਆਂ) 2005 (GVG-B 2005) ਨੂੰ ਮਿੱਢਲੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8
ਸਮਾਾਂ ਸਜਸ ਲਈ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:
ਮਿੱਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਪਰੋਿੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਾਟਾ ਵਮਟਾਇਆ ਜਾਿੇਗ੍ਾ,
ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਕ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਬਚਦੀਆਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਮਿੱਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ
11 ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਵਨਪਟਾਰੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀ ਂ ਹੈ।
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ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ:
ਮਾਨਿਤਾਿਾਦੀ, ਈਕਲੀਸੀਆਸਵਟਕ ਜਾਂ ਸੰਘ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਪਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਨਯਕਤ ਵਨਿੱ ਜੀ
ਸੰਸਥਾਿਾਂ; ਮੀਨਜ਼-ਟੈਸਟਡ ਘਿੱਟ-ੋ ਘਿੱਟ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਿਾਰ ਸੰਸਥਾਿਾਂ; ਪਬਵਲਕ ਐਂਪਲੌ ਇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ
ਆਸਟਰੀਆ (AMS); ਸਮਾਵਜਕ ਸਰਿੱਵਖਆ ਸੰਸਥਾਿਾਂ; ਵਿਿੱਤੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ; ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਜ਼ਲਹ ਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਸਹਤ
ਅਵਧਕਾਰੀ; ਸਰਿੱਵਖਆ ਅਵਧਕਾਰੀ; ਨੌਜਿਾਨ ਭਲਾਈ ਅਵਧਕਾਰੀ; ਆਸਟਰੀਅਨ ਏਕੀਕਰਣ ਫੰਡ; ਅਸਟਰੀਆ ਵਿਿੱਚ
ਰਵਫਊਜੀਆਂ ਲਈ UN ਹਾਈ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਦਾ ਦਫਤਰ; ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਿਾਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ;
ਵਰਹਾਇਸ਼ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਜੋ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗ੍ੇ (ਮਿੱਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ
ਵਨਯਕਤ); ਵਨਯਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਏਲੀਅਨਜ਼ (ਪਰਿਾਸੀਆਂ) ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਰਿੱਵਖਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ੍ ਹਨ (ਪਨਾਹ ਮੰਗ੍ਣ ਿਾਲੇ , ਪਨਾਹ
ਲਈ ਯੋਗ੍ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਸਥਾਵਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਜਾਂ ਿਾਸਤਵਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ
ਵਡਪੋਰਟ ਨਹੀ ਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ); ਈ-ਗ੍ਿਰਨਮੈਂਟ ਐਕਟ ਵਿਿੱਚ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਯੋਗ੍ਤਾਿਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਰਸ PIN
ਰਵਜਸਟਰ ਅਥਾਰਟੀ; ਅੰਕੜੇ ਅਸਟਰੀਆ
ਪਰੋਸੈਸਰ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਡੇ ਟਾ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (DSG) ਦੀ ਆਈਟਮ 9, ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਧਾਰਾ 36 ਵਿਿੱਚ ਕਰਮਿਾਰ, DSGVO ਦੀ
ਧਾਰਾ 4, ਆਈਟਮ 8 ਵਿਿੱਚ ਪਵਰਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ):
ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰੀ; IBM Österreich - Internationale Büromaschinen Gesellschaft m.b.H.;

Microsoft Österreich GmbH; Bundesrechenzentrum GmbH; Atos IT Solutions and Services
GmbH
ਡਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰ:
ਆਸਟਰੀਅਨ ਡਾਟਾ ਸਰਿੱਵਖਆ ਅਥਾਰਟੀ (1080 Wien, Wickenburggasse 8, ਫੋਨ +43 1 52 152-0, ਈਮੇਲ
dsb@dsb.gv.at) ਕੋਲ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਡਾਟਾ ਸਰਿੱਵਖਆ ਐਕਟ (DSG) ਦੀ ਧਾਰਾ 24, ਪੈਰਾ 1 ਦੇ
ਅਨਸਾਰ ਲਾਗ੍ੂ ਹੰਦਾ ਹੈ।
ਪਹੰਚ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ DSGVO ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਵਿਿੱਚ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ।
ਸੋਧ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ DSGVO ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਵਿਿੱਚ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ।
ਵਮਟਾਉਣ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ('ਭਿੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ') DSGVO ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਵਿਿੱਚ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗ੍ਆ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 21 DSGVO ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਅਤੇ DSGVO (ਪਨਾਹ ਚਾਹਣ ਿਾਵਲਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗ੍
ਏਲੀਅਨਾਂ 2005 (GVG-B) ਨੂੰ ਮਿੱਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8, ਪੈਰਾ 4) ਦੀ
ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਪਰੋਸੈਵਸੰਗ੍ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਵਧਕਾਰ ਲਾਗ੍ੂ ਨਹੀ ਂ ਹੰਦਾ ਹੈ।
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