معلومات ویژه پناهجویان مطابق ماده ی (29)3
( EURODAC – VOکنوانسیون (کمیسیون اروپایی)  2013/603شورا از )2013/6/26

شما تقاضای حفاظت بین المللی در اتریش را تسلیم کرده اید .بنابراین ،مطابق مفاد حقوقی قابل اجرا در اتریش (اتحادیه ی اروپا)،
هم اکنون اثر انگشت شما بایستی اخذ گردد.
این کار را نماینده ی مجاز اداره ی فدرال یا نماینده ی مجاز خدمات امنیت عمومی انجام خواهد داد.

معلومات انگشت نگاری شما در بافت سیستم " "EURODACبا معلومات انگشت نگاری ارسالی از دیگر کشورهای عضو
اتحادیه ی اروپایی و هم چنین نروژ و ایسلند ،سوئیس و لینکن اشتاین با پایگاه معلوماتی مرکزی مطابق الزامات قانونی
حال حاضر مقایسه خواهد شد .هدف از این کار تعیین کشور عضو مسئول برای پرونده ی پناهندهگی شماست در
صورتی که شما قبالً زمانی را در دیگر کشور موضوع مقررات دوبلین سپری کرده باشید.
معلومات شما را نمایندهی مجاز اداره پناهندهگی و مقامات امنیتی و پایگاه معلوماتی مرکزی سیستم ""EURODAC
دریافت خواهند کرد .در صورت ضرورت ،معلومات شما هم چنین از سوی کشور/کشورهای عضوی دریافت خواهد شد
که شما قبالً در آنها زمانی را مصروف داشته اید.
در صورتی که شما درخواست پناهندهگی را در اتریش تسلیم کرده اید (و در صورتی که بیشتر از  41سال سن دارید) ،اتریش
مطابق قانون اتحادیه ی اروپایی موظف است بخاطر دالیل مذکور اثر انگشت شما را ثبت کند.

شما حق دارید معلومات در مورد میزان و منشا معلومات انگشت نگاری در مورد خودتان را در سیستم ""EURODAC
دریافت کنید.
بعالوه ،شما می توانید درخواست کنید که معلومات نادرست تصحیح شوند یا معلومات بصورت غیرقانونی ذخیره شده حذف
شوند.
برای معلومات بیشتر ،خواهشمند است در زمان مناسب به کارکنان اداره ی فدرال یا مقامات امنیتی ای مراجعه کنید که مسئول
پرونده تان می باشند .بعنوان یک پناهجو ،مشاوران حقوقی وزارت کشور در شعبه ی منطقه ای مرتبط اداره ی فدرال و هم چنین
مشاوران حقوقی وزارت کشور در اولین مرکز پذیرش مرتبط در اختیار شما می باشند.
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