
 

Punjabi Pakistan 

 

 جانکاری دے بارے پروسیسنگ دیڈیٹا 
 

 فائل آلیمرکزی کاروائی 
 

 ے مطابقد 14 تےا 13ے آرٹیکل د( DSGVO)ے ضابطے دعمومی ڈیٹا تحفظ 
 

 
 : تفصیالت  رابطے دیاں  اتے ں نا دےکنٹرولر 

 

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (امیگریشن اتے پناہ گزین دا وفاقی دفتر ) 

Modecenterstraße 22, 1030 Wien 

 7004 98 133 59 -43+فون: 

 7399 98 133 59 -43+فیکس: 

 Einlaufstelle@bmi.gv.at-BFAای میل: 

 

 کوائف دے تحفظ دے آفسر دیاں رابطے دیاں تفصیالں: 

 

 0 - 98 133 59 -43+فون: 

 Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at-BFAای میل: 

 

 عمل کاری دے مقاصد جیناں لئی ذاتی کوائف دی لوڑ اے: 

 

امیگریشن اتے پناہ گزینی دے وفاقی دفتر ولوں تعین کردہ کارروائیاں دی حیثیت توں متعلقہ، خاص کر ایپلیکیشنز، فیصلے،  

 وطنیاں اتے رضاکارانہ واپسیاں تُوں متعلقہ جانکاری دی عمل کاری   قنونی تالفیاں، جال

 

 عمل کاری لئی قنونی وجہ: 

 

دستاویزات ختم کرن آلے   ی غیر معمولی حاالت، جال وطنی، ہٹان وچ تاخیر دے نال غیر ملکیاں لئی رہائش اتے آسٹریا د 

قابل ہون دی فراہمی لئی امیگریشن اتے سیاسی پناہ  افعال دے حکم دین دے کارن بین االقوامی تحفظ، رہائشی اجازتاں دے  

،  29، 28گزینی دے وفاقی دفاتر دے سامنے کارروائیاں توں متعلقہ عمومی اقرار باضابطہ کرن دے وفاقی قانون دا آرٹیکل 

 ( BFA-VGکارروائیاں دا ایکٹ،  BFA)  58اتے  33

 
 دورانیہ جیدوں تیکر ذاتی کوائف نوں محفوظ رکھیا جاوے گا: 

 

دے مطابق اکٹھے کیتے گئے کوائف نوں گھٹ تُوں گھٹ مادی طور تے حذف کیتا جانا چاہیدا   BFAکارروائیاں دے ایکٹ 

 اے 

۔ جیدوں کسے فرد نُوں آسٹریا دی شہریت دتی جا چکی ہووے، جونہی کوائف بطور غیر ملکی اونہاں لئی جاری کردہ  1

 دستاویز تُوں دستبرداری لئی درکار نہ رہوے؛  

دوں امیگریشن اتے سیاسی پناہ گزینی دے وفاقی دفاتر یا وفاقی انتظامی عدالت نوں موضوع  دے مرن دا پتہ چلے  ۔ جی 2

 اتے اونہوں پنچ سال لنگھ ُچکے ہون، یا

ہجرت اتے سیاسی پناہ گزینی یا وفاقی انتظامی عدالت دے سامنے کارروائیاں وچ آخری فیصلہ صادر ہون، یا درخواست   ۔3

  10ر ہون، کارروائیاں توں متعلقہ ایپلیکیشن بند ہون، یا ایپلیکیشن دے موضوع دے معاملے توں خالی ہون دے  توں دستبردا
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سال بعد تیکر موضوع دے داخلے یا رہائش تے مستقالً پابندی الگو ہون تے ایدا اطالق نہیں ہوندا۔ جے رہائش دے خاتمے  

ہ وقت گزار لیندی اے، تے کوائف نوں ایہوں جئی موزونیت دے  توں متعلقہ عارضی عمل دی موزونیت پہلی سزا وچ مذکور 

 لنگھن نال حذف ہونا اے۔ 
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  : ذاتی کوائف دے وصول کنندگان دے زمرہ جات

 

حفاظتی ایجنسیز ؛ مقدمہ چالن آلے حکام؛ سول اتے مجرماں دیاں عدالتاں نال جیل خانے؛ وفاقی صوبیاں دیاں انتظامی 

ہائی کمیشنر دا دفتر؛ ریاست بہ سلسلہ ریاست دے ریاستی حکام جیناں نُوں ڈبلن   UNاں لئی عدالتاں؛ آسٹریا وچ پناہ گزین 

ریگولیشن الگو کرنا اے جیہڑے سیاسی پناہ گزینی دی ایپلیکیشن یا عالمی تحفظ دی ایپلیکیشن لئی موزوں اے، اونہاں نُوں  

دے بارے جینیوا کنوینش دی تکمیل لئی ذمہ دار نیں،  معین کرن لئی معاہدے دے معاہداتی فریقین؛ بیرونی حکام پناہ گزینی 

جیدوں شناخت دے تعین دے نال ایہوں جیے حکام نوں منتقلی دے بغیر سیاسی پناہ گاہ دینا ممکن نہ ہووے اتے ایہہ امر  

یا پناہ گزین دے خوف زدہ ملک دے حکام نوں قابل رسائی   قابل یقین ہووے کہ ایہوں جیہے کوائف سیاسی پناہ گاہ دے طالب

نہیں کیتا جاوے گا؛ آسٹریا دے نمائندہ حکام؛ غیر ملکیاں دے عارضی اتے مستقل رہائشی ایکٹ وچ مذکورہ حکام؛ شہریت  

حکام؛  دے حکام؛ سول رجسٹری دے محکمے؛ غیرملکیاں دے لیبر ایکٹ دی تکمیل لئی نامزد شدہ حکام؛ مالیاتی جرم دے 

(؛ واپسی دے کونسلرز؛  52توں  49دے آرٹیکل   BFAجواناں دی بہبود دے حکام؛ قنونی مشیر )کارروائیاں دے ایکٹ 

دے مطابق ترجمانی دیاں خدمات فراہم کرن والے متراجم؛   12aدے آرٹیکل   BFAٹیکس دے حکام؛ کارروائیاں دے ایکٹ 

کرن والے وفاقی اتے صوبائی ادارے؛   کم اہدہ پورا کرن تُوں متعلقہ وفاقی وزیر داخلہ؛ بنیادی نگہداشت اتے خدمات دا مع

( اتے نگہداشت اتے یک جہتی دی معاونت فراہم کرن والے مقامی حکام؛ صحت دے  AMSعوامی مالزمتی خدمت آسٹریا )

اتے بیرونی   عالقائی ادارے اتے آسٹریا دی سماجی انشورنس دے ادارہ جات دی فیڈریشن؛ یورپی وفاقی منسٹری، یک جہتی

معامالت؛ آسٹریا دا یک جہتی فنڈ: سماجی اتے دوجے منتقلی دے فوائد دین لئی موزوں دفاتر؛ رہائشی رجسٹریشن دے  

(؛ شماریات آسٹریا؛ مادری ملک دے حکام؛ وفاقی وزارت داخلہ دے ذریعے  Volksanwaltschaftحکام؛ محتسب بورڈ )

EU  کات؛ وفاقی انتظامی عدالت؛ حفاظت یا مجرماں دی پُلس، پاس پورٹ  وچ دوجے رہائشی حکام دے رابطے دے قومی ن

رکن ریاستاں وچ حفاظتی ایجنسیاں؛   EUسسٹم، غیر ملکیاں دی پُلس اتے سرحدی ضابطہ بندی دے مقاصد لئی دوجیاں  

رپی یونین حفاظت یا مجرماں دی پُلس، پاس پورٹ سسٹم، غیر ملکیاں دی پُلس اتے سرحدی ضابطہ بندی دے مقاصد لئی یو

(؛ سالمتی یا مجرماں دی پُلس )اُونہاں شرطاں دے تابع جیہڑیاں کوائف دے  Europolایجنسی دی نفاذ قانون کاپوریشن ) 

  Vدے باب  DSGVOوچ مرتب نیں( اتے پاس پورٹ سسٹم، غیر ملکیاں دی پُلس اتے    59اتے   58تحفظ ایکٹ دے آرٹیکل  

مقاصد لئی تیجے ملکاں دیاں حفاظتی ایجنسیاں؛ سالمتی یا مجرماں   دے ضابطیاں وچ طے شدہ سرحدی ضابطہ بندی دے

وچ مرتب نیں( اتے پاس پورٹ   59اتے   58دی پُلس )اُونہاں شرطاں دے تابع جیہڑیاں کوائف دے تحفظ ایکٹ دے آرٹیکل  

لئی انٹر  دے ضابطیاں وچ طے شدہ سرحدی ضابطہ بندی دے مقاصد  Vدے باب  DSGVOسسٹم، غیر ملکیاں دی پُلس اتے  

حکومتی ایکٹ وچ واضح کردہ صالحیتاں دے اندر  -عالمی مجرماں دی پُلس دی تنظیم دی جنرل سیکٹریٹ؛ ای -پول  

SourcePIN   رجسٹر اتھارٹی۔ 

 داخلہ؛  زیر  وفاقی و: پروسیسرز

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

Atos IT Solutions and Services GmbH 

 
 : حقوق موضوعی ڈیٹا دے

 

، ای میل  0-152 52 1 43+، فون Wien, Wickenburggasse 8 1080آسٹریا دے کوائف دے تحفظ دے ادارے )

b.gv.atdsb@ds( تے شکایت دائر کران دا حق کوائف دے تحفظ ایکٹ دے )DSG دے   1، پیراگراف 24( دے آرٹیکل

 مطابق الگو ہوندا اے۔ 
 

 وچ بیان کردہ اے۔  15دے آرٹیکل  DSGVOرسائی دا حق 

 

 وچ بیان کردہ اے۔  16دے آرٹیکل  DSGVOدرستی دا حق  
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 وچ بیان کردہ اے۔   17دے آرٹیکل  DSGVOمٹان دا حق )'بھولن دا حق'(  

 

 ے۔  ابیان کردہ  اچ  18ے آرٹیکل د  DSGVOا حق  دی حد بندی د ڈیٹا پروسیسنگ 

 
 ے۔اا کوئی حق قابل اطالق نہیں داعتراض 

 
 

 
 

  


