معلومات تهم طالبي اللجوء وفقا للمادة  )3( 29من النظام األوروبي لمضاهاة بصمات
األصابع؛ يوروداك ( EURODAC – VOاتفاقية (مجلس االتحاد األوروبي) رقم
 603/2013في المجلس بداية من 2013-6-26

لقد تقدمت بطلب الحصول على الحماية الدولية في دولة النمسا .بنا ًء عليه ،سيتم اآلن أخذ بصمات أصابعك بموجب القواعد
القانونية المطبقة في دولة النمسا (واالتحاد األوروبي).
سيتم تنفيذ ذلك بواسطة وكيل معتمد تابع للمكتب الفيدرالي أو بواسطة وكيل معتمد تابع لخدمات األمن العام.
ستتم مضاهاة بيانات بصمات أصابعك في إطار النظام األوروبي لمضاهاة بصمات األصابع " "EURODACمع بيانات بصمات
األصابع التي أرسلتها الدول األعضاء في االتحاد األوروبي باإلضافة إلى النرويج ،وأيسلندا ،وسويسرا وليختنشتاين إلى قاعدة بيانات
مركزية ،حسب المتطلبات القانونية السارية حاليًا .والغرض من هذا اإلجراء هو سرعة تحديد الدولة المسؤولة عن قضية اللجوء
المتعلقة بك إذا كنت قد قضيت فترة زمنية في دولة أخرى تنتمي إلى نظام دبلن.
ستحصل الهيئات النمساوية المعتمدة قانونيًا لشئون األمن واللجوء وبنك البيانات المركزي التابع لنظام ” “EURODACعلى
بياناتك .وسوف تحصل أيضًا الدولة/الدول األعضاء التي أمضيت فيها بعض الوقت على بياناتك عند الضرورة.
إذا كنت قد تقدمت بطلب لجوء في النمسا (وإذا كنت قد تجاوزت الرابعة عشرة من عمرك) ،فإن دولة النمسا تلتزم بأخذ بصمات
أصابعك الستيفاء الغرض الوارد ذكره أعاله بموجب قانون االتحاد األوروبي.
يحق لك الحصول على المعلومات المتعلقة بمدى وأصل بيانات بصمات األصابع المتعلقة بك والمخزنة في نظام ”.“EURODAC
يمكنك عالوة على ذلك طلب تصحيح البيانات الخاطئة أو حذف البيانات التي تم تخزينها بشكل غير قانوني.
للحصول على مزي ٍد من المعلومات ،الرجاء الرجوع في الوقت المناسب إلى موظفي المكتب الفيدرالي أو السلطات األمنية التي تتولى
ب للجوء ،ستجد أقصى درجات التعاون من المستشارين القانونين التابعين لوزارة الداخلية الفيدرالية في الفرع اإلقليمي
قضيتك .كطال ٍ
ذو الصلة التابع للمكتب الفيدرالي وكذلك من المستشارين القانونيين التابعين لوزارة الداخلية الفيدرالية في مركز االستقبال األولي ذو
الصلة.
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