ڈیٹا کی پروسیسنگ کے ضمن میں معلومات
"مقامی شناختی دستاویز رجسٹری (")IDR
عمومی ڈیٹا تحفظ کے ضابطے ( )DSGVOکے آرٹیکل  13اور  14کے مطابق
کنٹرولر کا نام اور رابطہ تفصیالت:
( Bundesamt für Fremdenwesen und Asylفیڈرل آفس برائے امیگریشن اور پناہ گزین)
Modecenterstraße 22, 1030 Wien
فون+43- 59 133 98 7004 :
فیکس+43- 59 133 98 7399 :
ای میلBFA-Einlaufstelle@bmi.gv.at :
ڈیٹا تحفظ کے آفسر کی رابطہ معلومات:
فون+43- 59 133 98 - 0 :
ای میلBFA-Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at :
عمل کاری کے مقاصد جن کے لیے ذاتی ڈیٹا مطلوب ہے:
 IDکارڈز کے اجراء کے لیے مقامی ریکارڈز نیز  IDکارڈ ڈیٹا کے ریکارڈ کی رکھوالی
عمل کاری کے لیے قانونی وجہ:
پاسپورٹ ایکٹ کے آرٹیکل  ،22a ،16 ،3ترمیم شدہ طور پر فیڈرل الء گزٹ نمبر  ،839/1992بحوالہ پاسپورٹ ایکٹ نفاذ
کاری ضابطہ ( ،)PassG-DVترمیم شدہ طور پر فیڈرل الء گزٹ  IIنمبر  ،223/2006بحوالہ پاسپورٹ حکم نامہ
( ،)PassVترمیم شدہ طور پر فیڈرل الء گزٹ نمبر  ،861/1995بحوالہ ای-گورنمنٹ ایکٹ ( ،)E-GovGترمیم شدہ طور
پر وفاقی الء گزٹ  Iنمبر  ،10/2004بحوالہ  SourcePINرجسٹر ضابطہ ( ،)StZRegترمیم شدہ طور پر فیڈرل الء گزٹ
 IIنمبر 57/2005
دورانیہ جب تک ذاتی ڈیٹا محفوظ رکھا جائے گا:
سماعتوں سے متعلق ڈیٹا جب درکار نہ ہو تو حذف کر دیا جائے گا ،تاہم یہ پاسپورٹ کے اجراء کے بعد حسب ترتیب ابتدائی
 10سال گزرنے تک ہو گا۔ پیش کردہ سرٹیفیکیٹس سے ڈیٹا کو شناختی کارڈز کی غیرموزونیت کے ایک سال جبکہ پاسپورٹس
کے لیے حسب ترتیب  -کم ازکم پاسپورٹ کی موزونیت زائد المیعاد ہونے کے ابتدائی  6سال بعد حذف کر دیا جائے گا۔
درخواست کا ڈیٹا موزوں دستبرداری یا قانونی طور پر واجب مستردگی جو ،ایسی سماعتوں کی قانونی واجب تکمیل کے بعد
جاری سماعتوں کے ساتھ حاشیہ شدہ ہوں۔ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کا ڈیٹا غیر موزونیت کے ایک سال بعد حذف ہو جائے
گا ،تاہم آخری موزونیت کے وقفے کی زائد المیعادیت کے بعد  6سال کے بعد نہیں ہو سکتا۔ گمشدہ یا بے ضابطہ پاسپورٹس ان
کے آخری موزونیت کے وقفے کے زائد المیعاد ہونے کے  6سال میں حذف کر دیئے جائیں گے؛ گمشدہ یا بے ضابطہ
پاسپورٹ کے متبادل ان کی موزونیت زائد المیعاد ہونے کے ایک سال بعد حذف کیے جائیں گے۔ پاسپورٹ ایکٹ کے آرٹیکل
 ،22aسیکشن  ،1آئٹم  kکی رو سے ڈیٹا ،ایسی دستاویز ارسال (پاسپورٹ ایکٹ کے آرٹیکل  ،3سیکشن  )6کرنے کے زیادہ
سے زیادہ دو مہینے بعد تک اور فیڈرل منسٹری آف یورپ ،باہم انضمام اور غیر ملکی معامالت کے حوالے سے بھیجنے کے
زیادہ سے زیادہ چار مہینے تک ،بصورت دیگر موزوں دستبرداری حسب ترتیب قانونی طور پر الزم مستردگی یا درخواست
کی موقوفی کے ساتھ حذف کر دیئے جائیں گے۔
ذاتی ڈیٹا کے موصول کنندگان کے زمرہ جات:
پاسپورٹ کے دیگر مقامی مجاز حکام؛ سیکورٹی ایجنسیز؛ ای-گورنمنٹ ایکٹ میں مذکور استعداد کے اندر SourcePIN
رجسٹر اتھارٹی

Urdu

پروسیسرز:
;IBM Österreich - Internationale Büromaschinen Gesellschaft m.b.H.
;Microsoft Österreich GmbH ;Bundesrechenzentrum GmbH.
Österreichische Staatsdruckerei GmbH
ڈیٹا کے موضوع کے حقوق:
آسٹریا کے ڈیٹا تحفظ کے ادارے ( ،1080 Wien, Wickenburggasse 8فون  ،+43 1 52 152-0ای میل
 )dsb@dsb.gv.atپر شکایت دائر کروانے کا حق ڈیٹا تحفظ ایکٹ ( )DSGکے آرٹیکل  ،24پیراگراف  1کے مطابق الگو
ہوتا ہے۔
رسائی کا حق  DSGVOکے آرٹیکل  15میں بیان کردہ ہے۔
درستی کا حق  DSGVOکے آرٹیکل  16میں بیان کردہ ہے۔
مٹانے کا حق ('بھولنے کا حق')  DSGVOکے آرٹیکل  17میں بیان کردہ ہے۔
نہ تو آرٹیکل  DSGVO 21کے رو سے اعتراض کا کوئی حق نہ ہی  DSGVOکے آرٹیکل  18کی رو سے ڈیٹا پر عمل
کاری کی حد بندی کا کوئی حق قابل اطالق نہیں ہیں۔

Urdu

