زانیاری لەبارەی لێکدانەوەی زانیاری
پرۆسێسکردنی وێنە بۆ مەبەستی چاودێری
بەپێی مادەی  13و  14لە ڕێسای گشتیی پاراستنی دەیتا ()DSGVO
ناو و ناونیشانی پەیوەندی لەگەڵ بەرپرسی کۆنترۆڵ:

( Bundesamt für Fremdenwesen und Asylنووسینگەی فیدراڵ بۆ کۆچبەری و پەنابەری)
Modecenterstraße 22, 1030 Wien
تەلەفۆن+43- 59 133 98 7004 :
فاکس+43- 59 133 98 7399 :
ئیمەیلBFA-Einlaufstelle@bmi.gv.at :
ناونیشانی پەیوەندی لەگەڵ بەرپرسی پاراستنی زانیاری:
تەلەفۆن+43- 59 133 98 - 0 :
ئیمەیلBFA-Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at :
ئەو مەبەستانەی کە زانیاریی شەخسییان بۆ پرۆسێس دەکرێت:
گرتنی وێنەی ڕەزمیکراو لە دەرگا و هەروەها لە شوێنی چوونەنێو بینایەکی ئیداری کە لە کاتی دەوام دا بەتایبەتی لەالیەن
دەزگایەکی یاسایی حکوومەتەوە بە کار دەهێنرێت کە بەرپرسی کۆنترۆڵی پرۆسێسکردنی وێنە یە؛ گرتنی وێنەی ڕەزمیکراو لە
دەرگایەکی جودا و هەروەها شوێنی چوونەنێو بەشێکی جیاکراو لە بینایەک (بۆ نموونە ،نیوەی بیناکە ،یەک نهۆمی) کە لە پاڵی
کاری دیکە دا وەکوو بینایەکی ئیداریش لەالیەن دەزگایەکی یاسایی حکوومەتەوە بە کار دەهێنرێت کە بەرپرسی کۆنترۆڵی
پرۆسێسکردنی وێنە یە ،هەروەها گرتنی وێنەی ڕەزمیکراو لە ڕووکاری بینایەکی ئیداری کە دەزگایەکی یاسایی حکوومەت وەکوو
بەرپرسی کۆنترۆڵی پرۆسێسکردنی وێنە خاوەنیەتی ،یان بە بەرپرسیار دەزانرێت لە هەر زیانێک کە بە ڕووکاری بینا ئیداریەکە
بگات ،بۆ مەبەستی پاراستنی مڵکەکە و پاراستنی دارایی ،ژیان و تەندروستیی هەر تاکێک کە پەیوەندیی یاسایی هەیە لەگەڵ الیەنی
بەڵێندەر ،هەروەها بۆ ڕێلێگرتن ،سنووردارکردن و چارسەرکردنی هەر هەنگاوێکی تاوانکارانە ،تا جێگایەک کە الیەنی بەڵێندەر
بەرپرسیار بێت لێی ،و وێنەکان تەنها کاتێک لێک دەدرێنەوە کە بۆ مەبەستی دیاریکراو پێویست بێت ،تا جێگایەک کە ڕێگەدان بە
گرتنی وێنە پابەند بێت بە مادەی  12لە یاسای پاراستنی دەیتا (.)DSG
بنەمای یاسایی بۆ پرۆسێسکردن:
مادەی  12و  13لە یاسای پاراستنی دەیتا ()DSG؛ مادەی  ff 353و مادەی  1157لە یاسای مەدەنی ()ABGB؛ مادەی  3لە
یاسای پاراستنی کارمەندانی حکوومەتی فیدراڵ ()B-BSG؛ و مادەی  80لە یاسای پرۆسەی دادگایی تاوان ()StPO
ئەو ماوەیە کە دەیتای شەخسی هەڵدەگیردرێت:
 72کاتژمێر ،ئەگەر ئەم دەیتایە چیتر پێویست نەبێت بۆ ئەو مەبەستەی کە کۆ کراوەتەوە بۆی.
دەستەکانی ئەو الیەنانەی کە دەیتای شەخسییان پێ دەدرێت:
دەسەاڵتە شیاوەکان ،بە تەرتیب ،دادگای شیاو (بۆ کۆکردنەوە و پاراستنی بەڵگە لە کەیسەکانی تاوان دا)؛ دەزگاکانی ئاسایش (بۆ
مەبەستی هەواڵگری)؛ دادگاکان (بۆ کۆکردنەوە و پاراستنی بەڵگە لە کەیسە مەدەنیەکان دا)؛ کۆمپانیاکانی بیمە (تەنیا بۆ
جێبەجێکردنی داواکاریەکانی بیمە)
مافەکانی سووژەی دەیتا:
بەپێی مادەی  ،24پاراگرافی  1لە یاسای پاراستنی دەیتا ( ،)DSGخەڵکمافی ئەوەیان هەیە سکااڵ بدەنە دەسەاڵتی پاراستنی دەیتای
نەمسا ( ،1080 Wien, Wickenburggasse 8تەلەفۆن  ،+43 1 52 152-0ئیمەیل .)dsb@dsb.gv.at
مافی دەستپێگەیشتن لە مادەی 15ی  DSGVOدا دیاری کراوە.
Kurdisch Sorani

مافی ڕاستکردنەوەی هەڵەکان لە مادەی 16ی  DSGVOدا دیاری کراوە.
مافی سڕێنەوە («مافی لەبیربردنەوە») لە مادەی 17ی  DSGVOدا دیاری کراوە.

نە مافی ناڕەزایەتی دەربڕین بەپێی مادەی 21ی  ،DSGVOنە مافی سنووردارکردنی لێکدانەوەی زانیاری بەپێی مادەی
18ی  DSGVOهیچکامیان بە کار نایێن بۆ لێکدانەوەی زانیاریی شەخسی بەپێی یاسای فیدراڵ سەبارەت بە دابینکردنی
چاودێری و خزمەتی بنەڕەتی بۆ پەنابەران و بیانیە شیاوەکانی تر.

Kurdisch Sorani

