ڈیٹا دی پروسیسنگ دے بارے جانکاری
"مقامی شناختی دستاویز دی رجسٹری (")IDR
عمومی ڈیٹا تحفظ دے ضابطے ( )DSGVOدے آرٹیکل  13اتے  14دے مطابق

کنٹرولر دے ناں اتے رابطے دیاں تفصیالت:
( Bundesamt für Fremdenwesen und Asylامیگریشن اتے پناہ گزین دا وفاقی دفتر)

Modecenterstraße 22, 1030 Wien
فون+43- 59 133 98 7004 :
فیکس+43- 59 133 98 7399 :
ای میلBFA-Einlaufstelle@bmi.gv.at :
کوائف دے تحفظ دے آفسر دیاں رابطے دیاں تفصیالں:

فون+43- 59 133 98 - 0 :
ای میلBFA-Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at :
عمل کاری دے مقاصد جیناں لئی ذاتی کوائف دی لوڑ اے:
 IDکارڈز دے اجراء لئی مقامی ریکارڈز دے نال نال  IDکارڈ دے ڈیٹا دے ریکارڈ دی رکھوالی
عمل کاری لئی قنونی وجہ:
پاسپورٹ ایکٹ دے آرٹیکل  ،22a ،16 ،3ترمیم شدہ دے طور تے فیڈرل الء گزٹ نمبر  ،839/1992بحوالہ پاسپورٹ
ایکٹ دی نفاذ کاری دا ضابطہ ( ،)PassG-DVترمیم شدہ دے طور تے فیڈرل الء گزٹ  IIنمبر  ،223/2006بحوالہ
پاسپورٹ حکم نامہ ( ،)PassVترمیم شدہ دے طور تے فیڈرل الء گزٹ نمبر  ،861/1995بحوالہ ای-گورنمنٹ ایکٹ (E-
 ،)GovGترمیم شدہ دے طور تے وفاقی الء گزٹ  Iنمبر  ،10/2004بحوالہ  SourcePINرجسٹر ضابطہ (،)StZReg
ترمیم شدہ دے طور تے فیڈرل الء گزٹ  IIنمبر 57/2005
دورانیہ جیدوں تیکر ذاتی کوائف نوں محفوظ رکھیا جاوے گا:
جیدوں عدالتی کارروائیاں توں متعلق ڈیٹا درکار نہ ہووے تے اونہوں حذف کر دتّا جاوے گاَ ،پر ایہہ پاسپورٹ جاری کرن
دے فیصلے دے  10سال گزرن توں بعد ہووے گا۔ دتے گئے سرٹیفیکیٹس دے ڈیٹا نوں شناختی کارڈز دے ناقاب ِل اطالق ہون
دے اک سال بعد پاسپورٹس لئی حسب ترتیب – گھٹ توں گھٹ پاسپورٹ دے قاب ِل اطالق ہون دے زائد المیعاد ہون توں پہلے
 6ساالں بعد حذف کر دتّا جاوے گا۔ درخواست دے ڈیٹا نوں چھڈن یا قنونی طور تے الزمی ّرد جیہڑا ،ایداں دیاں عدالتی
کاروائیاں دی قانونی طور تے الزمی تکمیل توں بعد جاری کارروائیاں دے نال حاشیہ شدہ ہون دے ٹھیک ہون نال حذف کر
دتا جاوے گا۔ پاسپورٹ اتے شناختی کارڈ دا ڈیٹا ناقاب ِل اطالق ہون دے اک سال بعد حذف ہو جاوے گاَ ،پر آخری موزونیت
دے وقفے دے زائد المیعاد ہون دے  6ساالں بعد نہیں ہو سکدا۔ گواچے ہوئے یا بے ضابطہ پاسپورٹس ایناں دی آخری
موزونیت دے وقفے دے زائد المیعاد ہون دے  6ساالں اچ حذف کر دتّے جان گے؛ گواچے ہوئے یا بے ضابطہ پاسپورٹ
دے متبادل ایناں دی موزونیت دے زائد المیعاد ہون دے ایک سال بعد حذف کیتے جان گے۔ پاسپورٹ ایکٹ دے آرٹیکل
 ،22aسیکشن  ،1آئٹم  kد مطابق ڈیٹا ،ایداں دی دستاویز بھیجن (پاسپورٹ ایکٹ دے آرٹیکل  ،3سیکشن  )6دے ودھ توں
امور خارجہ دی وفاقی وزارت دے حوالے نال بھیجن دے ودھ توں ودھ
ودھ دو مہینیاں بعد تیکر اتے یورپ ،انضمام اتے
ِ

Punjabi Pakistan

چار مہینے تیکر ،دوجی صورت اچ مناسب دستبرداری حسب ترتیب قانونی طور تے الزمی َرد یا درخواست دی معطلی
دے نال حذف کر دتّے جان گے۔

Punjabi Pakistan

ذاتی کوائف دے وصول کنندگان دے زمرہ جات:
پاسپورٹ دے دوجے مقامی مجاز حکام؛ سالمتی دیاں ایجنسیاں؛ ای-گورنمنٹ ایکٹ اچ مذکور حیثیت دے اندر
 SourcePINرجسٹر اتھارٹی
پروسیسرز:
;IBM Österreich - Internationale Büromaschinen Gesellschaft m.b.H.
;Microsoft Österreich GmbH ;Bundesrechenzentrum GmbH.
Österreichische Staatsdruckerei GmbH
موضوعی ڈیٹا دے حقوق:
آسٹریا دے کوائف دے تحفظ دے ادارے ( ،1080 Wien, Wickenburggasse 8فون  ،+43 1 52 152-0ای میل
 )dsb@dsb.gv.atتے شکایت دائر کران دا حق کوائف دے تحفظ ایکٹ دے ( )DSGدے آرٹیکل  ،24پیراگراف  1دے
مطابق الگو ہوندا اے۔
رسائی دا حق  DSGVOدے آرٹیکل  15وچ بیان کردہ اے۔
درستی دا حق  DSGVOدے آرٹیکل  16وچ بیان کردہ اے۔
مٹان دا حق ('بھولن دا حق')  DSGVOدے آرٹیکل  17وچ بیان کردہ اے۔
نہ تے آرٹیکل  DSGVO 21دے مطابق اعتراض دا کوئی حق نہ ہی  DSGVOدے آرٹیکل  18دے مطابق ڈیٹا تے عمل
کاری دی حد بندی دے کوئی حق قابل اطالق نیں۔
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