ڈیٹا دی مشترکہ پروسیسنگ دے بارے جانکاری
"نگہداشت اتے معاونت دی جانکاری دا سسٹم"
عمومی ڈیٹا تحفظ دے ضابطے ( )DSGVOدے آرٹیکل  13اتے  14دے مطابق
کنٹرولر دے ناں اتے رابطے دیاں تفصیالت:
( Bundesamt für Fremdenwesen und Asylامیگریشن اتے پناہ گزین دا وفاقی دفتر)
Modecenterstraße 22, 1030 Wien
فون+43- 59 133 98 7004 :
فیکس+43- 59 133 98 7399 :
ای میلBFA-Einlaufstelle@bmi.gv.at :
کوائف دے تحفظ دے آفسر دیاں رابطے دیاں تفصیالں:
فون+43- 59 133 98 - 0 :
ای میلBFA-Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at :
عمل کاری دے مقاصد جیناں لئی ذاتی کوائف دی لوڑ اے:
بنیادی نگہداشت اتے خدماتی معاہدے دے آرٹیکل  ،2پیراگراف  1اتے وفاقی وزیر داخلہ دے مطابق سیاسی پناہ گزینی اتے
امیگریشن دے وفاقی دفتر ،غیر ملکیاں دے تحفظ لئی نامزد صوبائی دفاتر ولوں نگہداشت کیتے جان والے افراد دے ذاتی
کوائف دی مشترکہ عمل کاری
عمل کاری لئی قنونی وجہ:
سیاسی پناہ گزیناں اتے دوجے اہل غیر ملکیاں ُنوں بنیادی نگہداشت اتے خدمات دی فراہمی دے وفاقی ایکٹ
 (GVG-B 2005) 2005دے آرٹیکل  8نالے وفاقی قنونی ایکٹ ( )B-VGدے آرٹیکل  a15دے مطابق بنیادی نگہداشت
اتے خدمات
دورانیہ جیدوں تیکر ذاتی کوائف نوں محفوظ رکھیا جاوے گا:
بنیادی نگہداشت اتے خدمات دی فراہمی زائد المعیاد ہون دے  2سال بعد کوائف نوں حذف کیتا جانا اے ،بشرطیکہ بنیادی
نگہداشت اتے خدماتی معاہدے دے آرٹیکل  11دے مطابق ایس موقع تے زیر غور کارروائیاں یا آباد کاری دے مقاصد لئی
ایداں درکار نہ ہووے۔
ذاتی کوائف دے وصول کنندگان دے زمرہ جات:
انسانی ،کلیسائی یا نجی ادارے جیویں فیڈریشن یا وفاقی صوبیاں دی قنونی اکائیاں نامزد شدہ نیں؛ ادارے جیہڑے وسائل-آزمودہ
گھٹ ُتوں گھٹ مفادات دی فراہمی دے ذمہ دار نیں؛ عوامی مالزمتی خدمت آسٹریا ()AMS؛ سماجی تحفظ دے ادارے؛ مالی
حکام؛ ضلعے دے انتظامی حکام بطور صحت دے حکام؛ سالمتی دے حکام؛ جواناں دی بہبود دے حکام؛ آسٹریا دا مجموعی
فنڈ؛ آسٹریا وچ پناہ گزیناں لئی  UNہائی کمیشنر دا دفتر؛ بیرونی امیگریشن اتے سیاسی پناہ گزینی دے حکام؛ پناہ گاہ فراہم
کنندگان جیہڑے تنظیماں (بنیادی نگہداشت اتے خدمات دی فراہمی تے مامور) لئی کم کرن گے؛ نامزد کردہ ذرائع نقل و حمل
دیاں کمپنیاں جیہڑیاں معاونت اتے تحفظ مطلوب بیرونی لوکیں (سیاسی پناہ دے طالب ،سیاسی پناہ دے اہل لوکیں ،موقوف
لوکیں اتے دوجے افراد جیہڑے قنونی یا حقیقی وجوہات دے کارن جال وطن نہیں کیتے جا سکدے) جیہڑے معاونت دے اہل
نیں ،اونہاں نوں نقل و حمل فراہم کر دیاں نیں؛ ای-حکومتی ایکٹ وچ واضح کردہ صالحیتاں دے اندر  SourcePINرجسٹر
اتھارٹی؛ شماریات آسٹریا
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پروسیسرز ( DSGVOدے آرٹیکل  ،4آئٹم  8وچ وضاحت کردہ طور تے ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ ( )DSGدے بالترتیب آرٹیکل
 ،36سیکشن  ،2آئٹم :)9
وفاقی وزیر داخلہ؛
;IBM Österreich - Internationale Büromaschinen Gesellschaft m.b.H.
;Microsoft Österreich GmbH ;Bundesrechenzentrum GmbH
Atos IT Solutions and Services GmbH
موضوعی ڈیٹا دے حقوق:
آسٹریا دے کوائف دے تحفظ دے ادارے ( ،1080 Wien, Wickenburggasse 8فون  ،+43 1 52 152-0ای میل
 )dsb@dsb.gv.atتے شکایت دائر کران دا حق کوائف دے تحفظ ایکٹ دے ( )DSGدے آرٹیکل  ،24پیراگراف  1دے
مطابق الگو ہوندا اے۔
رسائی دا حق  DSGVOدے آرٹیکل  15وچ بیان کردہ اے۔
درستی دا حق  DSGVOدے آرٹیکل  16وچ بیان کردہ اے۔
مٹان دا حق ('بھولن دا حق')  DSGVOدے آرٹیکل  17وچ بیان کردہ اے۔
 DSGVOآرٹیکل  21دے مطابق مخالفت نہ کرن دا حق اتے  DSGVOدے آرٹیکل  18دے مطابق عمل کاری اتے پابندی
نہ الن دا حق (سیاسی پناہ دے طالب اتے دوجے اہل غیر ملکیاں نوں بنیادی نگہداشت اتے خدمات دی فراہمی دے وفاقی ایکٹ
 )GVG-B( 2005دے آرٹیکل  ،8پیراگراف  )4قابل اطالق اے۔
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