معلومات حول معالجة البيانات
معالجة الصور ألغراض المراقبة
عمالً بالمادة  13والمادة  14من الالئحة العامة لحماية البيانات )(DSGVO
اسم وتفاصيل االتصال بوحدة تحكم:
( Bundesamt für Fremdenwesen und Asylالمكتب االتحادي للهجرة واللجوء)
Modecenterstraße 22, 1030 Wien
رقم الهاتف+43- 59 133 98 7004 :
رقم الفاكس+43- 59 133 98 7399 :
البريد اإللكترونيBFA-Einlaufstelle@bmi.gv.at :
تفاصيل االتصال بموظف حماية البيانات:
رقم الهاتف+43- 59 133 98 - 0 :
البريد اإللكترونيBFA-Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at :
أغراض المعالجة التي تستهدفها البيانات الشخصية:
التقاط الصورة المشفرة للمدخل بما في ذلك منطقة الوصول إلى مبنى إداري بساعات الفتح المستخدمة حصريًا من قبل كيان قانوني
عام كوحدة تحكم .أو مدخل منفصل بما في ذلك منطقة الوصول إلى قسم منفصل مكانيًا عن مبنى يستخدم بشكل غير حصري كمبنى
إداري (على سبيل المثال نصف المبنى ،طابق واحد) بواسطة كيان قانوني عام كوحدة تحكم .باإلضافة إلى واجهة مبنى إداري
مملوك من قبل كيان قانوني عام باعتباره المتحكم في معالجة الصور .أو الذين يعتبرون مسؤولين عن أي ضرر يلحق بواجهة المبنى
اإلداري ،لغرض حماية الممتلكات وحماية الممتلكات والحياة والصحة لألفراد الذين لهم عالقة قانونية بالسلطة المتعاقدة والوقاية
والحد من وحل أي أعمال جنائية محتملة (أ) بقدر ما تتأثر مسؤوليات السلطة المتعاقدة بذلك ،وال يتم تحليلها إال عند االقتضاء على
النحو المحدد في الغرض ،حيث تلت جواز التقاط الصور المادة  12من قانون حماية البيانات (.)DSG
األساس القانوني للمعالجة:
المادة  13 ،12من قانون حماية البيانات ( ،)DSGالمادة  353وما يليها والمادة  1157من القانون المدني ( ،)ABGBالمادة 3
من قانون حماية الموظفين االتحاديين ( ،)B-BSGالمادة  80من قانون اإلجراءات الجنائية لعام )StPO( 1975
الفترة التي سيتم تخزين البيانات الشخصية خاللها:
 72ساعة إذا لم تعد هذه البيانات مطلوبة للغرض الذي تم االستيالء عليها
فئات المستفيدين من البيانات الشخصية:
السلطة المختصة على التوالي المحكمة المختصة (للحصول على األدلة في القضايا الجنائية) .وكاالت األمن (ألغراض
االستخبارات) .المحاكم (لتأمين األدلة في القضايا المدنية) .شركات التأمين (فقط لتسوية مطالبات التأمين).
حقوق موضوع البيانات:
الحق في تقديم شكوى لدى هيئة حماية البيانات النمساوية (,1080 Wien, Wickenburggasse 8
رقم الهاتف  ,+43 1 52 152-0عنوان البريد اإللكتروني  )dsb@dsb.gv.atينطبق عمالً بالفقرة  1من المادة  24من قانون
حماية البيانات (.)DSG

Arabisch

الحق في الوصول منصوص عليه في المادة  15من .DSGVO
الحق في التصحيح منصوص عليه في المادة  16من .DSGVO
الحق في الحذف ("الحق في النسيان") منصوص عليه في المادة  17من .DSGVO
ال ينطبق أي حق في االعتراض عمالً بالمادة  21من  DSGVOأو أي حق في تقييد معالجة البيانات بموجب المادة  18من
 DSGVOعلى معالجة البيانات الشخصية بموجب القانون االتحادي بشأن توفير الرعاية والخدمات األساسية لطالبي اللجوء
وغيرهم من األجانب المؤهلين.
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