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 )1( 18معلومات تھم طالبي اللجوء وفقا للمادة 
(اتفاقیة  EURODAC – VOمن النظام األوروبي لمضاھاة بصمات األصابع؛ یوروداك  

 2000-12-11في المجلس بدایة من  2725/2000(مجلس االتحاد األوروبي) رقم 
 

علیھ، سیتم اآلن أخذ بصمات أصابعك بموجب القواعد  بناءً  في دولة النمسا. بطلب الحصول على الحمایة الدولیة لقد تقدمت
 القانونیة المطبقة في دولة النمسا (واالتحاد األوروبي).

 
 أو بواسطة وكیل معتمد تابع لخدمات األمن العام. للمكتب الفیدراليسیتم تنفیذ ذلك بواسطة وكیل معتمد تابع 

 
" مع بیانات EURODAC" روبي لمضاھاة بصمات األصابعالنظام األوستتم مضاھاة بیانات بصمات أصابعك في إطار 

إلى  وسویسرا ولیختنشتاینبصمات األصابع التي أرسلتھا الدول األعضاء في االتحاد األوروبي باإلضافة إلى النرویج، وأیسلندا، 
حدید الدولة المسؤولة عن والغرض من ھذا اإلجراء ھو سرعة ت قاعدة بیانات مركزیة، حسب المتطلبات القانونیة الساریة حالیًا.

 .دولة أخرى تنتمي إلى نظام دبلنقضیة اللجوء المتعلقة بك إذا كنت قد قضیت فترة زمنیة في 
 

على  ”EURODAC“ستحصل الھیئات النمساویة المعتمدة قانونیًا لشئون األمن واللجوء وبنك البیانات المركزي التابع لنظام 
 وسوف تحصل أیًضا الدولة/الدول األعضاء التي أمضیت فیھا بعض الوقت على بیاناتك عند الضرورة. بیاناتك.

 
إذا كنت قد تقدمت بطلب لجوء في النمسا (وإذا كنت قد تجاوزت الرابعة عشرة من عمرك)، فإن دولة النمسا تلتزم بأخذ بصمات 

 تحاد األوروبي.أصابعك الستیفاء الغرض الوارد ذكره أعاله بموجب قانون اال
 

یحق لك الحصول على المعلومات المتعلقة بمدى وأصل بیانات بصمات األصابع المتعلقة بك والمخزنة في نظام 
“EURODAC”. 

 
 یمكنك عالوة على ذلك طلب تصحیح البیانات الخاطئة أو حذف البیانات التي تم تخزینھا بشكل غیر قانوني.

 
أو السلطات األمنیة التي  المكتب الفیدراليرجاء الرجوع في الوقت المناسب إلى موظفي للحصول على مزیٍد من المعلومات، ال

التابعین لوزارة الداخلیة الفیدرالیة في  المستشارین القانونینكطالٍب للجوء، ستجد أقصى درجات التعاون من  تتولى قضیتك.
التابعین لوزارة الداخلیة الفیدرالیة في مركز  شارین القانونیینالمستوكذلك من  للمكتب الفیدراليالفرع اإلقلیمي ذو الصلة التابع 

 االستقبال األولي ذو الصلة.
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