ڈیٹا کی مشترکہ پروسیسنگ کے ضمن میں معلومات
"غیرملکیوں کا مرکزی رجسٹر"
عمومی ڈیٹا تحفظ کے ضابطے ( )DSGVOکے آرٹیکل  13اور  14کے مطابق
کنٹرولر کا نام اور رابطہ تفصیالت:
( Bundesamt für Fremdenwesen und Asylفیڈرل آفس برائے امیگریشن اور پناہ گزین)

Modecenterstraße 22, 1030 Wien
فون+43- 59 133 98 7004 :
فیکس+43- 59 133 98 7399 :
ای میلBFA-Einlaufstelle@bmi.gv.at :
ڈیٹا تحفظ کے آفسر کی رابطہ معلومات:

فون+43- 59 133 98 - 0 :
ای میلBFA-Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at :
عمل کاری کے مقاصد جن کے لیے ذاتی ڈیٹا مطلوب ہے:
وفاقی وزارت داخلہ ،امیگریشن اور سیاسی پناہ گزینی کے وفاقی دفتر ،نمائندہ حکام ،فیڈرل ایڈمنسٹریٹو کورٹ اور عارضی
یا مستقل بیرونی افر اد کے رہائشی ایکٹ میں واضح کردہ حکام اور غیرملکیوں کی پولیس ،رہائش اور سیاسی پناہ گزینی
کے مقاصد کے لیے مرکزی رجسٹر میں صوبائی پولیس کے ہیڈ کوارٹرز کی طرف سے بیرونی افراد کے ڈیٹا کی مشترکہ
عمل کاری اور اِستفادہ کاری۔
عمل کاری کے لیے قانونی وجہ:
غیر معمو لی حاالت ،جالوطنی ،ہٹانے میں تاخیر کے ساتھ ساتھ غیرملکیوں کے لیے رہائش اور آسٹریا کی دستاویزات ختم
کرنے والے افعال کے حکم دینے کے سبب بین االقوامی تحفظ ،رہائشی اجازتوں کے قابل ہونے کی فراہمی کے لیے
امیگریشن اور سیاسی پناہ گزینی کے وفاقی دفاتر کے سامنے کاروائیوں سے متعلقہ عمومی اقرار باضابطہ کرنے کے
وفاقی قانون کا آرٹیکل  29 ،27 ،26اور  BFA( 58کاروائیوں کے ایکٹ )BFA-VG ،ہمراہ ای-گورنمنٹ ایکٹ ،اور ای-
گورنمنٹ کے حد بندی حکم نامہ ،اور تکمیلی رجسٹری کا حکم نامہ ،اور آبادی ،کام کی جگہ ،عمارت اور اپارٹمنٹ کی
مردم شماری (رجسٹری مردم شماری ایکٹ) کی انجام دہی کا فیڈرل ایکٹ۔
دورانیہ جب تک ذاتی ڈیٹا محفوظ رکھا جائے گا:
کارروائیوں کے ایکٹ  BFAکے مطابق اکٹھے کیے گئے ڈیٹا کو کم سے کم مادی طور پر حذف کیا جانا چاہیے
1۔ جب کسی فرد کو آسٹریا کی شہریت دی جا چکی ہوں ،جونہی ڈیٹا بطور غیرملکی ان کے لیے جاری کردہ دستاویز سے
دستبرداری کے لیے درکار نہ رہے؛
2۔ جب امیگریشن اور سیاسی پناہ گزینی کے وفاقی دفاتر یا وفاقی انتظامی عدالت کو موضوع کی وفات کا پتہ چلے اور
اسے پانچ سال گزر چکے ہوں ،یا
3۔ امیگریشن اور سیاسی پناہ گزینی یا وفاقی انتظامی عدالت کے سامنے کارروائیوں میں آخری فیصلہ صادر ہونے ،یا
درخواست سے دستبردار ہونے ،کارروائیوں سے متعلقہ ایپلیکیشن بند ہونے ،یا ایپلیکیشن کے موضوع کے معاملے سے
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خالی ہونے کے دس سال بعد تک۔ موضوع کے داخلے یا رہائش پر مستقالً پابندی الگو ہونے پر اس کا اطالق نہیں ہوتا۔ اگر
رہائش کے خاتمے سے متعلقہ عارضی عمل کی موزونیت پہلی سزا میں مذکورہ وقت گزار لیتی ہے ،تو ڈیٹا کو ایسی
موزونیت کے گزرنے کے ساتھ حذف ہونا ہے۔
ذاتی ڈیٹا کے موصول کنندگان کے زمرہ جات:
1۔

سیکورٹی پولیس ایکٹ کے آرٹیکل  4میں مذکور طور پر سیکورٹی ایجنسیز

2۔

صوبائی پولیس ہیڈ کوارٹرز

3۔

غیرملکیوں کے عارضی اور مستقل رہائشی ایکٹ میں مذکورہ حکام

4۔

آسٹریا کے بیرون ملک نمائندہ حکام

5۔

امیگریشن اور پناہ گزین کا فیڈرل آفس

6۔

مقدمہ چالنے والے حکام

7۔

مالیاتی جرم کے حکام

8۔

بیرونی لیبر ایکٹ کی تکمیل کے لیے نامزد شدہ حکام

9۔

سول رجسٹری کے ادارے

10۔

شہریت کے حکام

11۔

رہائشی رجسٹریشن کے حکام

12۔

آسٹریا میں پناہ گزینوں کے لیے  UNہائی کمشنر کا دفتر

13۔

 BFAکارروائیوں کے ایکٹ کے آرٹیکل  52-49کے مطابق قانونی مشیر

14۔

ریاستوں ک ے بہ سلسلہ ریاست کے ریاستی حکام جنہیں ڈبلن ریگولیشن الگو کرنا ہے جو سیاسی پناہ گزین کی
ایپلیکیشن یا بین االقوامی تحفظ کی ایپلیکیشن کے لیے موزوں ہے/ہیں ،انھیں معین کرنے کے لیے معاہدے کے
معاہداتی فریقین

15۔

غیر ملکی حکام جو پناہ گزین کے بارے میں جینیوا کنوینشن کی تکمیل کے لیے ذمہ دار ہیں ،جب شناخت کے
تعین کے ساتھ ساتھ ایسے حکام کو منتقلی کے بغیر سیاسی پناہ گاہ دینا ممکن نہ ہو اور اس امر کو یقینی بنایا جا
سکے کہ ایسا ڈیٹا سیاسی پناہ گاہ کے طالب یا پناہ گزین کے خوف خوردہ ملک کے حکام کو قابل رسائی نہیں کیا
جائے گا

16۔

جوانوں کی بہبود کے حکام

17۔

بنیادی نگہداشت اور خدمات کی معاہدے کی تکمیل سے متعلقہ کاروائیاں سر انجام دینے والے وفاقی اور صوبائی
ادارہ جات

18۔

عوامی مالزمتی خدمت آسٹریا ( )AMSاور نگہداشت اور باہم انضمام کی معاونت فراہم کرنے والے مقامی حکام
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19۔

صحت کے عالقائی ادارے اور آسٹریا کی سماجی انشورنس کی ادارہ جاتی فیڈریشن

20۔

وفاقی صوبوں کی انتظامی عدالتیں

21۔

سول اور کرمنل عدالتوں کے ساتھ ساتھ جیل خانہ جات

22۔

یورپی وفاقی منسٹری ،باہم انضمام اور بیرونی معامالت

23۔

آبائی ملک کے حکام

24۔

ای-حکومتی ایکٹ میں واضح کردہ استعداد کے اندر  SourcePINرجسٹر اتھارٹی

25۔

شماریات آسٹریا

26۔

وفاقی وزارت داخلہ کے ذریعے  EUمیں دیگر رہائشی حکام کے رابطے کے قومی نکات

27۔

دنیا کے تمام ممالک میں غیر ملکی سیکورٹی ایجنسیز

28۔

بین االقوامی سیکورٹی آرگنائزیشنز

29۔

وفاقی انتظامی عدالت

30۔

 EUممبر ریاستیں

31۔

وفاقی وزیر داخلہ

32۔

ریٹرن کونسلرز

پروسیسرز ( DSGVOکے آرٹیکل  ،4آئٹم  8میں وضاحت کردہ طور پر ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ ( )DSGکے بالترتیب آرٹیکل
 ،36سیکشن  ،2آئٹم :)9

;IBM Österreich - Internationale Büromaschinen Gesellschaft m.b.H.
;Microsoft Österreich GmbH ;Bundesrechenzentrum GmbH
Atos IT Solutions and Services GmbH
ڈیٹا کے موضوع کے حقوق:
شکایت دائر کرنے کا حق:
آسٹریا کے ڈیٹا تحفظ کے ادارے ( ،1080 Wien, Wickenburggasse 8فون  ،+43 1 52 152-0ای میل
 )dsb@dsb.gv.atپر شکایت دائر کروانے کا حق ڈیٹا تحفظ ایکٹ ( )DSGکے آرٹیکل  ،24پیراگراف  1کے مطابق
الگو ہوتا ہے۔
رسائی کا حق ،درستی کا حق یا ذاتی ڈیٹا کو مٹا دینا:
رسائی کا حق  DSGVOکے آرٹیکل  15میں بیان کردہ ہے۔
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درستی کا حق  DSGVOکے آرٹیکل  16میں بیان کردہ ہے۔
مٹانے کا حق ('بھولنے کا حق')  DSGVOکے آرٹیکل  17میں بیان کردہ ہے۔
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