اطالعات مربوط به پردازش دادهها
«ثبت سند شناسایی محلی )»(IDR
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:
سوابق محلی برای صدور کارتهای شناسایی و نیز ثبت سوابق دادههای کارت شناسایی
مبنای قانونی پردازش:
مواد  22a ،16 ،3قانون پاسپورت ،مجله قانون فدرال شماره  839/1992طبق ویرایش و مرتبط با مقررات اعمال قانون
پاسپورت () ،PassG-DVمجله قانون فدرال  IIشماره  223/2006طبق ویرایش و مرتبط با فرمان پاسپورت ( ،)PassVمجله
قانون فدرال شماره  861/1995طبق ویرایش و مرتبط با قانون دولت الکترونیک ( ،)E-GovGمجله قانون فدرال شماره
 10/2004طبق ویرایش و مرتبط با مقررات ثبت  ،(StZReg) SourcePINمجله قانون فدرال  IIشماره  57/2005طبق
ویرایش
مدت زمانی که اطالعات شخصی نگهداری میشوند:
روال مرتبط با دادهها به محض اینکه به آنها نیازی نباشد  -حداقل  10سال پس از تصویب تصمیم مربوط به صدور پاسپورت -
پاک خواهد شد .دادههای گواهیهای موجود پس از یک سال از باطل شدن کارت شناسایی پاک خواهد شد؛ این زمان برای
پاسپورت ،حداقل پس از  6سال از انقضاء اعتبار پاسپورت خواهد بود .دادههای درخواست در زمان صرفنظر کردن معتبر یا رد
قانونی آن درخواست ،ظهرنویسی برای روال جاری پس از تکمیل قانونی این روال پاک خواهد شد .دادههای پاسپورت و کارت
شناسایی یک سال پس از باطل شدن کارت پاک خواهد شد ،اما این زمان بیش از  6سال از انقضاء آخرین مهلت اعتبار نخواهد
بود .دادههای پاسپورتهای گمشده یا ضبطشده پس از  6سال از انقضاء آخرین مهلت اعتبار آنها پاک خواهد شد؛ دادههای
جایگزینهای پاسپورتهای گمشده یا ضبطشده یک سال پس از اتمام مهلت اعتبار آنها پاک خواهد شد .دادههای مرتبط با ماده
 ،22aبخش  ،1مورد  kاز قانون پاسپورت حداکثر ظرف دو ماه پس از ارسال این مدرک (ماده  ،3بخش  6از قانون پاسپورت) و
حداکثر چهار ماه پس از ارسال با درگیر شدن وزارتهای فدرال اروپا ،همزیستی و امور خارجه پاک خواهد شد ،مگر اینکه
انصراف معتبر یا رد قانونی یا نادیده گرفتن درخواست صورت گیرد.
دستهبندی دریافتکنندگان اطالعات شخصی:
سایر مقامات مسئول محلی پاسپورت؛ سازمانهای امنیتی؛ نهادهای ثبت  SourcePINدر حوزه اختیارات ذکر شده در قانون
دولت الکترونیک
پردازشکنندهها:
;IBM Österreich - Internationale Büromaschinen Gesellschaft m.b.H.
;Microsoft Österreich GmbH ;Bundesrechenzentrum GmbH.
Österreichische Staatsdruckerei GmbH
Farsi

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.
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 هیچگونه حق اعتراض به موجب ماده  DSGVO 21و نه هیچ حق مسدودسازی پردازش دادهها به موجب ماده 18
 DSGVOقابل اعمال نیست.

Farsi

