معلوماتی در خصوص طی مراحل دیتا
دوسیه رسیدگی قضایی مرکزی
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:
طی مراحل معلومات مربوط به وضعیت رسیدگی قانونی ( دیتای رسیدگی قانونی) تعیین شده توسط اداره فدرال مهاجرت و
پناهندگی ،به ویژه در ارتباط با درخواست ها ،تصامیم ،اصالحات قانونی ،اخراج و بازگشت داوطلبانه
مبنای قانونی برای طی مراحل:
ماده  33،29،28و  58قانون فدرال تنظیم مقرره عمومی مربوط به قضیه های نزد اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی برای
صالحیت برخورداری از حمایت بین المللی ،اجازه اقامت به علت شرایط استثنایی ،اخراج ،تعلیق حذف ،و همچنین مرتب سازی
اقدامات اختتام اقامت و صدور اسناد اتریشی برای اتباع خارجی (قانون رسیدگی قضایی)BFA-VG ،BFA ،
دوره ذخیره سازی دیتای شخصی:
دیتای اخذ شده مطابق قانون رسیدگی قضایی  BFAباید به طور فیزیکی حداقل در موارد زیر حذف شوند
 .1زمانی که تابعیت اتریش به شخص اعطا شده باشد ،به مجرد اینکه دیتای دیگر برای پس گرفتن یک سند صادر شده برای فرد
به عنوان بیگانه مورد نیاز نباشد؛
 . 2زمانی که اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی یا محکمه اجرایی فدرال از مرگ شخص مطلع شده باشد و پنج سال از آن گذشته
باشد ،یا
 .3ده سال بعد از صدور فیصله نهایی در رسیدگی قضایی نزد اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی یا محکمه اجرایی فدرال ،یا بعد
از رد یک درخواست ،بسته شدن رسیدگی قضایی مرتبط با یک درخواست ،یا زمانی که این درخواست از موضوع خارج شده
باشد .اگر اعتبار اقدام موقت اختتام اقامت بعد از زمان مشخص شده در حکم اول منقضی شود ،با انقضای این اعتبار دیتا باید
حذف شوند.
کتگوری دریافت کنندگان دیتای شخصی:
سازمان های امنیتی ؛ ادارات قضایی؛ محاکم مدنی و جزایی و همچنین زندان ها؛ محاکم اداری والیات فدرال؛ دفتر کمیساری
عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در اتریش؛ طرفین قراردادی برای توافقی در مورد تعیین ایالت به ترتیب ادارات دولتی ایالت
به منظور تطبیق مقررات دوبلین که برای رسیدگی به درخواست پناهندگی یا درخواست برای حفاظت بین المللی صالحیت دارند؛
ادارات خارجی مسئول اجرای کنوانسیون ژنو در مورد پناهندگان ،زمانی که تعیین هویت و همچنین اعطای پناهندگی بدون انتقال
به این ادارات امکان پذیر نیست و تضمین می شود که چنین معلوماتی برای ادارات کشوری که پناهجویان یا پناهندگان ادعا می
کنند از آزار و اذیت آن بیم دارند قابل دسترسی نخواهد بود؛ ادارات نمایندگی اتریش؛ ادارات مشخص شده در قانون دائم و موقت
اتباع خارجی؛ ادارات تابعیت ؛ سازمان های ثبت احوال؛ ادارات منتصب به اجرای قانون کارگران خارجی؛ ادارات جرائم مالی؛
ادارات رفاه جوانان؛ مشاوران حقوقی (ماده  49تا  52قانون رسیدگی قضایی )BFA؛ مشاوران عایداتی؛ ادارات مالیاتی،
مترجمان برای ارائه خدمات ترجمه بر اساس ماده 12الف قانون رسیدگی قضایی BFA؛ وزیر امور داخله فدرال؛ ادارات فدرال
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و والیتی که وظایف مربوط به انجام معاهده مراقبت و خدمات اولیه را انجام می دهند؛ خدمات اشتغال عمومی اتریش ( )AMSو
ادارات محلی مسئول تامین مراقبت و ادغام کمک؛ موسسات صحی منطقه ای و فدراسیون موسسات بیمه تامین اجتماعی اتریش؛
وزارت فدرال اروپا ،ادغام و امور خارجه؛ صندوق ادغام اتریش؛ ادارات ذی صالح اعطای مزایای اجتماعی یا سایر مزایای
انتقال؛ ادارات ثبت اقامت؛ هیئت بازرس )(Volksanwaltschaft؛ اداره احصایه اتریش؛ ادارات کشور مبدا؛ پست های تماس
ملی سایر مقام های اقامتی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا از طریق وزیر امور داخله فدرال؛ محکمه اجرایی فدرال؛ سازمان
های امنیتی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای اهداف امنیتی یا پولیس جنایی ،سیستم پاسپورت ،پولیس اتباع خارجی و
کنترول مرزی؛ پولیس اتحادیۀ اروپا در امور همکاریهای اعمال قانون (یوروپول) برای اهداف امنیتی یا پولیس جنایی ،سیستم
پاسپورت ،پولیس اتباع خارجی و کنترول مرزی .سازمان های امنیتی کشورهای ثالث برای اهداف امنیتی یا پولیس جنایی (تحت
شرایط پیش بینی شده در ماده  58و  59قانون حفاظت دیتا) و سیستم پاسپورت ،پولیس اتباع خارجی و کنترول مرزی همانطور
که در مقررات فصل پنجم  DSGVOتعریف شده است؛ پولیس بین الملل – داراالنشای عمومی سازمان بین المللی پولیس جنایی
برای اهداف امنیتی یا پولیس جنایی (تحت شرایط پیش بینی شده در ماده  58و  59قانون حفاظت ادیتا) و سیستم پاسپورت،
پولیس اتباع خارجی و کنترول مرزی همانطوری که در مقررات فصل پنجم DSGVO؛ اداره ثبت  PINمنبع در قواعد مندرج
قانون حکومت الکترونیک.
طی مراحل کننده گان :وزارت داخله فدرال؛
IBM Österreich - Internationale Büromaschinen Gesellschaft m.b.H.,
Microsoft Österreich GmbH, Bundesrechenzentrum GmbH,
Atos IT Solutions and Services GmbH
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.
حق حذف (« حق فراموش شدن») در ماده  DSGVO 17تعریف شده است.
حق محدودکردن طی مراحل دیتا در بند  DSGVO 18بیان شدە است.
هیچ حق اعتراضی وجود ندارد.
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