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 جانکاری  دے بارےی مشترکہ پروسیسنگ  دڈیٹا 
 

 " مرکزی رجسٹر دا  ملکیاں غیر"
 

 ے مطابق د  14  تے ا 13ے آرٹیکل د(  DSGVO) ے ضابطے  د عمومی 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-BFA ای میل:

 

 کوائف دے تحفظ دے آفسر دیاں رابطے دیاں تفصیالں: 

 

 0 - 98 133 59 -43+  فون:

 Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at-BFA: ای میل 

 

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

 
  تےے وفاقی دفتر، نمائندہ حکام، فیڈرل ایڈمنسٹریٹو کورٹ ادسیاسی پناہ گزینی  تےوفاقی وزارت داخلہ، امیگریشن ا

سیاسی پناہ    تےرہائش ای پُلس،  د ملکیاں غیر تے واضح کردہ حکام ا  وچے رہائشی ایکٹ د  لوکاں  باہر دے ل عارضی یا مستق
ی مشترکہ عمل  دڈیٹا  ز ولوں باہر دے لوکاں لئیے ہیڈ کوارٹرد  پُلس  صوبائی  وچمرکزی رجسٹر   مقصداں لئیے دگزینی 
 اِستفادہ کاری۔   تے کاری ا

 

 عمل کاری لئی قنونی وجہ: 

 
لے  آختم کرن  ںدستاویزا دیاںآسٹریا  تے رہائش ا لئی ملکیاںغیر دے نال نالتاخیر  اچ ، جالوطنی، ہٹانلتاںولی حاغیر معم

سیاسی پناہ   تےامیگریشن ا لئی ی فراہمی دے قابل ہون د ں تاے سبب بین االقوامی تحفظ، رہائشی اجازد ے حکم دین دافعال  

،  27،  26ا آرٹیکل  دے وفاقی قانون دمتعلقہ عمومی اقرار باضابطہ کرن  ئیاں توںے سامنے کارواد فتراں ے وفاقی ددگزینی 

حکم نامہ،  دا حد بندی  دی گورنمنٹ -ای تےگورنمنٹ ایکٹ، ا-ای نال( BFA-VGایکٹ،  ئیاں دےوارکار BFA)  58 تے ا 29

رجسٹری مردم شماری  ) ی مردم شماری  د اپارٹمنٹ  تےجگہ، عمارت ا آلی  آبادی، کم  اتےا حکم نامہ، دتکمیلی رجسٹری  تےا
 ا فیڈرل ایکٹ۔ دی انجام دہی د ( ایکٹ

 
 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 

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

 دستاویز تُوں دستبرداری لئی درکار نہ رہوے؛  

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

 اتے اونہوں پنچ سال لنگھ ُچکے ہون، یا
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ے سیاسی پناہ گزینی یا وفاقی انتظامی عدالت دے سامنے کارروائیاں وچ آخری فیصلہ صادر ہون، یا درخواست  ۔ ہجرت ات 3

  10توں دستبردار ہون، کارروائیاں توں متعلقہ ایپلیکیشن بند ہون، یا ایپلیکیشن دے موضوع دے معاملے توں خالی ہون دے  

ابندی الگو ہون تے ایدا اطالق نہیں ہوندا۔ جے رہائش دے خاتمے  سال بعد تیکر موضوع دے داخلے یا رہائش تے مستقالً پ 

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

 لنگھن نال حذف ہونا اے۔ 

 
 
 

  :ذاتی کوائف دے وصول کنندگان دے زمرہ جات

 

 سالمتی دیاں ایجنسیاں  تےطور   دے  مذکور  اچ  4رٹیکل  ے آد ایکٹ  پُلسسیکورٹی  ۔1

 

 ہیڈ کوارٹرز  پُلسصوبائی  ۔2

 

 حکام کور کردہ مذ اچ مستقل رہائشی ایکٹ  اتےے عارضی د ملکیاںغیر ۔3

 

 نمائندہ حکام  ے دآسٹریا  باہر آلے ملک لئی ۔4

 

 وفاقی دفترا دپناہ گزین  تےامیگریشن ا ۔5

 

 لے حکام آمقدمہ چالن  ۔6

 

 حکام   آلے نال نبڑن ی جرممالیات  ۔7

 

 نامزد شدہ حکام   لئیی تکمیل دلیبر ایکٹ  باہر دے ۔8

 

 ے ادارے دسول رجسٹری  ۔9

 

 ے حکامد شہریت  ۔ 10

 

 م ے حکاد رہائشی رجسٹریشن  ۔ 11

 

 ا دفتر دہائی کمشنر دے  UN لئی یناںپناہ گز اچآسٹریا  ۔ 12

 

 ابق قانونی مشیرے مطد 52-49ے آرٹیکل د ے ایکٹ د ئیاںکاروا BFA ۔ 13

 

ی  د ینیسیاسی پناہ گز  جیہڑاے اڈبلن ریگولیشن الگو کرنا  جیناں نےے ریاستی حکام د ریاست  دی ترتیب نال  ستاںریا ۔ 14

 ے معاہداتی فریقیندمعاہدے  لئی کرن  طے ونہاں نوں، اٹھیک نیں لئی درخواست ی د یا بین االقوامی تحفظ  درخواست 
 

ے  دشناخت    جے، نیںذمہ دار  لئیی تکمیل دجینیوا کنوینشن  اچ ے بارے د ہون گزین  پناہ جیہڑےغیر ملکی حکام   ۔ 15

یقینی بنایا جا    نوں گل  یس ا اتے  وے سیاسی پناہ دینا ممکن نہ ہو ِبناے دمنتقلی  نوںحکام   یداں دےا نال نال ے دتعین 
ہیں کیتا جاوے گا جیدے کولوں او  اُوس ملک دے حکام دے حوالے ن  منگن آلیاں نوںڈیٹا سیاسی پناہ   یداں دا سکے کہ ا

 پناہ منگ رہے نیں یا جتھے اونہاں نوں سزا ہون دا ڈر اے۔ 
 

 ے حکام دی بہبود د ناںجوا ۔ 16
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صوبائی    تےوفاقی ا آلے روائیاں سر انجام دین رمتعلقہ کا نالی تکمیل دمعاہدے   متاں دے خد  اتےبنیادی نگہداشت  ۔ 17

 ے ادار
 

 لے مقامی حکام آ ی معاونت فراہم کرن دباہم انضمام  اتے نگہداشت  اتے( AMS) عوامی مالزمتی خدمت آسٹریا ۔ 18

 

 فیڈریشن    دے اداریاں دیی سماجی انشورنس دآسٹریا  تے ے عالقائی ادارے اد صحت  ۔ 19

 

 لتاںانتظامی عدا دیاں بیاںوفاقی صو ۔ 20

 

 خانے جیل    نال نالے د  لتاںکرمنل عدا اتے سول  ۔ 21

 

 موِر خارجہ دی وفاقی وزارت ، انضمام اتے ایورپ ۔ 22

 

 ے حکام دآبائی ملک  ۔ 23

 

 رجسٹر اتھارٹی   SourcePINے اندر د  حیثیتواضح کردہ  وچ حکومتی ایکٹ  -ای ۔ 24

 

 شماریات آسٹریا  ۔ 25

 

 ے قومی نکات درابطے  نالرہائشی حکام  وجےد  اچ EUے ذریعے  د وفاقی وزارت داخلہ  ۔ 26

 

 یجنسیاںا المتی دیاںسغیر ملکی  وچ  ملکاں سارے ے ددنیا  ۔ 27

 

 سالمتی دیاں بین االقوامی تنظیماں  ۔ 28

 

 وفاقی انتظامی عدالت  ۔ 29

 

 ستاںممبر ریادیاں  EU ۔ 30

 

 وفاقی وزیر داخلہ  ۔ 31

 

 ریٹرن کونسلرز   ۔ 32

 

ے  د ( DSG)  دی حفاظت دے ایکٹڈیٹا  تےطور  دے   وضاحت کردہ  اچ 8، آئٹم 4ے آرٹیکل د  DSGVO)پروسیسرز  

 (: 9، آئٹم 2، سیکشن 36کل بالترتیب آرٹی 

;IBM Österreich - Internationale Büromaschinen Gesellschaft m.b.H. 

 ;Microsoft Österreich GmbH ;Bundesrechenzentrum GmbH  

Atos IT Solutions and Services GmbH 

 
 : حقوق موضوعی ڈیٹا دے

 

 : شکایت دائر کران دا حق 

 

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

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

 مطابق الگو ہوندا اے۔ 
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 رسائی دا حق، درستی دا حق یا ذاتی کوائف نوں مٹانا: 

 

 وچ بیان کردہ اے۔  15دے آرٹیکل  DSGVOرسائی دا حق 

 

 وچ بیان کردہ اے۔  16دے آرٹیکل  DSGVOدرستی دا حق  

 

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


