
 

Dari 

 
 معلوماتی در خصوص طی مراحل  مشترک دیتا

 
 "سیستم مراقبت و مساعدت معلوماتی"

 
 (DSGVO)مقرره حفاظت از معلومات  14و  13حسب ماده

 
 

 نام و معلومات تماس کنترول کنندە:
 

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl    )ادارە فدرال مهاجرت و پناهندگی( 

Modecenterstraße 22, 1030 Wien 
 7004 98 133 59 -43+تیلفون: 

 7399 98 133 59 -43+فکس: 

  Einlaufstelle@bmi.gv.at-BFA: ایمیل

 
 جزئیات تماس مسئول حفاظت دیتا:

 

 0 - 98 133 59 -43+تیلفون: 

 Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at-BFAایمیل: 

 
 اهداف طی مراحلی که دیتای شخصی به آن منظور اخذ شده اند: 

 
طی مراحل مشترک دیتای شخصی افرادی تحت حمایت سازمان فدرال مهاجرت و پناهندگی، ادارات والیتی منتصب برای  

 مات و مراقبت اولیه و وزیر داخله  فدرال معاهده خد 1، بند 2مراقبت ازاتباع خارجی مطابق ماده 

 
 مبنای قانونی برای طی مراحل: 

 

 قانون فدرال در مورد ارائه خدمات و مراقبت اولیه به پناهجویان و سایر اتباع خارجی واجد شرایط    8ماده 

2005 (GVG-B 2005 عطف به معاهده خدمات و مراقبت اولیه مطابق ماده )الف قانون اساسی فدرال  15(B-VG ) 

 
 دوره ذخیره سازی دیتای شخصی: 

 

معاهده مراقبت و   11در صورتی که دیتا در این مرحله برای  رسیدگی های در حال انتظار و یا به منظور تسویه مطابق ماده 

 خدمات اولیه مورد نیاز نباشد، باید دو سال بعد از انقضای دوره خدمات و مراقبت اصلی حذف شوند. 
 

 دگان دیتای شخصی: کتگوری دریافت کنن
 

مؤسسات مسئول   موسسات خصوصی یا بشردوستانه، کلیساها منحیث نهادهای حقوقی تعیین شده فدراسیون یا والیات فدرال؛

ادارات   ادارات مالی؛  موسسات تامین اجتماعی؛ ؛(AMS)خدمات اشتغال عمومی اتریش   تأمین حداقل مزایای مورد آزمایش؛

دفتر کمیساری عالی   صندوق ادغام اتریش؛ ادارات رفاه جوانان؛ ادارات امنیتی؛ اداری منطقه ای منحیث ادارات صحی؛
ارائه دهندگان مسکن که برای سازمان های   پناهندگان سازمان ملل متحد در اتریش؛اداره مهاجرت خارجی و پناهندگی؛

؛شرکت های ترانسپورتی تعیین شده برای انتقال   یه( فعالیت خواهد داشت)منصوب شده برای ارائه مراقبت و خدمات اول
خارجیانی که نیاز به حمایت و حفاظت دارند و واجد شرایط حمایت هستند )پناهجویان، افراد واجد شرایط پناهندگی، بیجا شده  

منبع در قواعد مندرج قانون   PIN ثبت  اداره  گان و سایر افرادی که نمی توانند به دالیلی قانونی یا بالفعل اخراج شوند(؛

 ؛ادارۀ احصایه اتریش  حکومت الکترونیک

مقرره حفاظت از   9بند  ، 2بخش  ، 36به ترتیب مادە  DSGVO  8بند   ،4طی مراحل کننده گان )همانگونه که در مادە 

 ((: DSGمعلومات تصریح شده )
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 ;.IBM Österreich - Internationale Büromaschinen Gesellschaft m.b.Hوزارت داخله فدرال؛ 
Microsoft Österreich GmbH; Bundesrechenzentrum GmbH;  

Atos IT Solutions and Services GmbH 

 
 
 
 
 

 گردد: حقوق فردی که معلومات وی بررسی می 
 

،  0-152 52 1 43+، تیلفون Wien, Wickenburggasse 8 1080حق درج شکایت به مسئول حفاظت دیتای اتریش )

 ( تطبیق می شود. DSGقانون حفاظت دیتا ) 1بند  ، 24( مطابق ماده dsb@dsb.gv.atایمیل: 

 

 تعریف شده است.  DSGVO  15حق دسترسی در ماده 

 

 تعریف شده است.  DSGVO 16حق تصحیح در ماده  

 

 ده است. تعریف ش DSGVO  17حق حذف )» حق فراموش شدن«( در ماده 

 

  4، بند 8)ماده  DSGVO 18و عدم حق محدودسازی طی مراحل طبق ماده  DSGVO  21عدم حق اعتراض طبق ماده 
( قابل اجرا  (GVG-B)در مورد ارائه خدمات و مراقبت اولیه برای پناهجویان و سایر اتباع خارجی 2005قانون فدرال سال 

 هستند.
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