معلوماتی در خصوص طی مراحل دیتا
طی مراحل تصویر برای اهداف مراقبتی
حسب ماده 13و  14مقرره حفاظت از معلومات)(DSGVO
نام و معلومات تماس کنترول کنندە:
( Bundesamt für Fremdenwesen und Asylادارە فدرال مهاجرت و پناهندگی)
Modecenterstraße 22, 1030 Wien
تیلفون+43- 59 133 98 7004 :
فکس+43- 59 133 98 7399 :
ایمیلBFA-Einlaufstelle@bmi.gv.at :
جزئیات تماس مسئول حفاظت دیتا:
تیلفون+43- 59 133 98 - 0 :
ایمیلBFA-Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at :
اهداف طی مراحلی که دیتای شخصی به آن منظور اخذ شده اند:
تصویربرداری پنهانی از ورودی شامل منطقه دسترسی به یک تعمیر اداری در ساعات کاری که به طور اختصاصی توسط یک
نهاد قانونی عمومی به عنوان کنترول کننده استفاده می شود؛ یا یک ورودی جداگانه شامل قسمت دسترسی به بخشی از یک تعمیر
که به طور فضایی جدا شده و به طور عمومی به عنوان یک تعمیر اداری (به عنوان مثال نیمی از تعمیر ،یک منزل) توسط یک
نهاد قانونی عمومی به عنوان کنترول کننده مورد استفاده قرار می گیرد ،و همچنین نمای یک تعمیر اداری متعلق به یک نهاد
قانونی عمومی به عنوان کنترول کننده طی مراحل تصویر ،و یا کسانی که در برابر هر گونه آسیب به نمای تعمیر اداری
مسئولیت دارند ،به منظور محافظت از اموال ،زندگی و صحت افراد در رابطه حقوقی با ادارات قراردادی ،پیشگیری ،محدودیت
و حل و فص ل هر گونه اقدامات جنایی ،تا جایی که مسئولیت های ادارات قراردادی تحت تاثیر آن است و تنها زمانی مورد تجزیه
و تحلیل قرار می گیرد که توسط هدف تعریف شده باشد ،که در آن اجازه تصویربرداری به تاسی از ماده  12قانون حفاظت دیتا
( )DSGباشد.
مبنای قانونی برای طی مراحل:
ماده  13،12قانون حفاظت معلومات ()DSG؛ ماده  353اف اف و ماده  1157قانون مدنی ()ABGB؛ ماده  3قانون فدرال
حفاظت از کارمندان دولتی ()B-BSG؛ ماده  80قانون طرزالعمل مدنی سال )StPO( 1975
دوره ذخیره سازی دیتای شخصی:
 72ساعت ،اگر این دیتا برای هدفی که به منظورآن دریافت شده اند مورد نیاز نباشند.
کتگوری دریافت کنندگان دیتای شخصی:
ادارات صالح به ترتیب محکمه ذیصالح (برای تأمین شواهد در قضیه های جنایی)؛ سازمان های امنیتی (برای اهداف
اطالعاتی)؛ محاکم (برای تأمین شواهد در قضیه های مدنی) ،شرکت های بیمه (صرفا برای پرداخت مطالبات بیمه)
حقوق فردی که معلومات وی بررسی میگردد:
حق درج شکایت به مسئول حفاظت دیتای اتریش ( ،1080 Wien, Wickenburggasse 8تیلفون ،+43 1 52 152-0
ایمیل )dsb@dsb.gv.at :مطابق ماده  ،24بند  1قانون حفاظت دیتا ( )DSGتطبیق می شود.
حق دسترسی در ماده  DSGVO 15تعریف شده است.
حق تصحیح در ماده  DSGVO 16تعریف شده است.
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حق حذف (« حق فراموش شدن») در ماده  DSGVO 17تعریف شده است.
طبق ماده  DSGVO 21هیچگونه حق اعتراض و حق محدود کردن طی مراحل دیتا در ماده  DSGVO 18برای طی مراحل
معلومات شخصی طبق قانون فدرال در ارائه مراقبتهای اولیه و خدمات به پناهجویان و دیگر اتباع خارجی مجاز وجود ندارد.
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