اطالعات مربوط به پردازش دادهها
پردازش عکس جهت اهداف نظارتی
به موجب ماده  13و  14مقررات عمومی حفاظت از اطالعات )(DSGVO
نام و اطالعات تماس مسئول کنترل:
( Bundesamt für Fremdenwesen und Asylاداره فدرال مهاجرت و پناهندگی)
Modecenterstraße 22, 1030 Wien
تلفن+43- 59 133 98 7004:
فکس+43- 59 133 98 7399:
ایمیلBFA-Einlaufstelle@bmi.gv.at:
اطالعات تماس افسر حفاظت از اطالعات:
تلفن+43- 59 133 98 - 0:
ایمیلBFA-Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at:
اهداف پردازش مرتبط با اطالعات شخصی:
ثبت تصویر رمزگذاریشده ورودی شامل منطقه دسترسی به ساختمان اداره با ساعات کاری ویژه مورد استفاده توسط سازمان
قانونی عمومی به عنوان کنترلکننده؛ یا ورودی جداگانه شامل منطقه دسترسی به بخش مجزای ساختمان که به صورت غیر
انحصاری عنوان ساختمان اداری (مانند نصف ساختمان ،یک طبقه) توسط سازمان قانونی عمومی به عنوان کنترلکننده استفاده
میشود ،و نیز سر در ساختمان اداری تحت مالکیت سازمان قانونی عمومی به عنوان کنترلکننده پردازش تصویر ،یا کسانی که
مسئول خسارت به سر در ساختمان اداری هستند به منظور محافظت از ملک و ساختمان ،جان و سالمت افراد درگیر رابطه
قانونی با مقامات تحت قرارداد ،پیشگیری ،محدود سازی و حل و فصل هرگونه اقدام مجرمانه احتمالی ،تا جایی که وظایف نهاد
تحت قرارداد درگیر است ،و تحلیل تنها در زمانی که شرایط آن وجود داشته و توسط اهداف تعریف شده باشد که در آن اجازه
ثبت تصویر تحت ماده  12قانون محافظت از اطالعات ) (DSGمجاز باشد.
مبنای قانونی پردازش:
ماده  12و  13قانون محافظت از اطالعات ()DSG؛ ماده  353 ffو ماده  1157قانون مدنی ()ABGB؛ ماده  3قانون فدرال
محافظت از کارمندان دولت ()B-BSG؛ ماده  80قانون روال جنایی (StPO) 1975
مدت زمانی که اطالعات شخصی نگهداری میشوند:
 72ساعت در صورتی که اطالعات برای اهدافی که ثبت شدهاند مورد نیاز نباشد
دستهبندی دریافتکنندگان اطالعات شخصی:
نهاد مربوطه یا دادگاه مربوطه (برای حفظ امنیت مدارک در پروندههای جنایی)؛ سازمانهای امنی (برای اهداف اطالعاتی)؛
دادگاهها (برای حفظ امنیت مدارک در پروندههای مدنی) ،شرکتهای بیمه (تنها برای حل و فصل خسارات بیمه)

حقوق مربوط به شخص موضوع دادهها:
حق تسلیم شکایت در نهادهای محافظت از اطالعات اتریش (،1080 Wien, Wickenburggasse 8
تلفن  ،+43 1 52 152-0ایمیل  )dsb@dsb.gv.atبا توجه به ماده  ،24بند  1قانون محافظت از اطالعات ) (DSGاعمال
میشود.
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حق دسترسی در ماده  DSGVO 15ذکر شده است.
حق اصالح در ماده  DSGVO 16ذکر شده است.
حق حذف («حق فراموش کردن») در ماده  DSGVO 17ذکر شده است.

نه هیچ حق اعتراض به موجب ماده  DSGVO 21و نه هیچ حق محدودسازی پردازش دادهها به موجب ماده 18
 DSGVOدر پردازش دادههای شخصی به موجب قانون فدرال ارائه خدمات و مراقبت اولیه به پناهجویان و سایر
افراد خارجی واجد شرایط اعمال نمیشود.

Farsi

