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 های مشترکاطالعات مربوط به پردازش داده

 
 »سیستم اطالعاتی مراقبت و کمک«

 
 (DSGVO)مقررات عمومی حفاظت از اطالعات  14و  13به موجب ماده 

 
 

 نام و اطالعات تماس مسئول کنترل: 
 

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl  پناهندگی(  و مهاجرت  فدرال )اداره 
Modecenterstraße 22, 1030 Wien 

 7004 98 133 59 -43+ تلفن:
 7399 98 133 59 -43+فکس:
  Einlaufstelle@bmi.gv.at-BFAایمیل:

 
 اطالعات تماس افسر حفاظت از اطالعات: 

 
 0 - 98 133 59 -43+تلفن:

  Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at-BFAایمیل:
 

 اهداف پردازش مرتبط با اطالعات شخصی: 
 

پردازش مشترک اطالعات شخصی افرادی که تحت حمایت اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی، ادارات استانی که به موجب  

فدرال کشور وظیفه حمایت از افراد غیرتابعه را بر عهده    توافقنامه خدمات خدمات و مراقبت اولیه و وزارت 1، بند 2ماده 

 دارند. 
 

 مبنای قانونی پردازش: 
 

( مرتبط  GVG-B 2005قانون فدرال ارائه خدمات و مراقبت اولیه به پناهجویان و سایر افراد واجد شرایط پناهندگی )  8ماده 

 (B-VG)ی فدرال  قانون اساس  15aبا موافقتنامه خدمات و مراقبت اولیه به موجب ماده  

 
 شوند: مدت زمانی که اطالعات شخصی نگهداری می 

 
اطالعات دو سال پس از انقضاء مفاد خدمات و مراقبت اولیه حذف خواهد شد، به شرطی که این اقدام در این زمان برای  

 یه الزم نباشد. توافقنامه خدمات خدمات و مراقبت اول 11روال معوق یا برای اهداف حل و فصل مشکالت به موجب ماده 

 
 کنندگان اطالعات شخصی: بندی دریافت دسته 

 
های فدرال یا فدراسیونی؛ مؤسسات مسئول  مؤسسات بشردوستانه، وابسته به کلیسا یا خصوصی به عنوان نهادهای قانونی ایالت 

نهادهای مالی؛   ؛ مؤسسات تأمین اجتماعی؛(AMS)ارائه حداقل مزایای آزموده به وسایل؛ سرویس اشتغال عمومی اتریش 

ای به عنوان نهادهای سالمت؛ نهادهای امنیتی؛ نهادهای رفاه جوانان؛ صندوق همزیستی اتریش؛ اداره  نهادهای اجرایی منطقه 
دهندگان محل سکونت  ارائه کمیسیونر ارشد سازمان ملل برای پناهندگان اتریش؛ نهادهای پناهندگی و مهاجرت افراد خارجی؛ 

های حمل و نقل منصوب  اند(؛ شرکت کنند )جهت ارائه خدمات و مراقبت اولیه منصوب شده ها کار می که از طرف سازمان 
شده که افراد خارجی نیازمند پشتیبانی و حمایت که واجد شرایط دریافت پشتیبانی هستند )پناهجویان، افراد واجد شرایط  

کنند. پذیر نیست( را جابجا می عید شده و سایر افرادی که دیپورت کردن آنها به دالیل قانونی یا عملی امکانپناهندگی، افراد تب 

 Statistics Austriaدولت الکترونیک؛ در حوزه اختیارات ذکر شده در قانون   SourcePINنهادهای ثبت 

از قانون محافظت از اطالعات   9، مورد 2، بخش 36و ماده   DSGVOاز   8، مورد 4پردازش کننده )طبق تعریف ماده  

(DSG :)) 
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 وزیر فدرال کشور؛  

 ;IBM Österreich - Internationale Büromaschinen Gesellschaft m.b.H. 
 ;Microsoft Österreich GmbH ;Bundesrechenzentrum GmbH  

Atos IT Solutions and Services GmbH 

 
 

 
 ها:حقوق مربوط به شخص موضوع داده

 

 ،Wien, Wickenburggasse 8 1080)حق تسلیم شکایت در نهادهای محافظت از اطالعات اتریش 

  )DSG(قانون محافظت از اطالعات   1، بند 24( با توجه به ماده dsb@dsb.gv.at، ایمیل  152 52 1 43+-0تلفن  

 شود. اعمال می 
 

 ذکر شده است.  DSGVO  15حق دسترسی در ماده 

 

 ذکر شده است.  DSGVO  16حق اصالح در ماده  

 

 ذکر شده است.  DSGVO  17حق حذف )»حق فراموش کردن«( در ماده 

 

، بند  8)ماده  DSGVO  18و هیچ حق محدود کردن پردازش به موجب ماده   DSGVO  21هیچ حق اعتراضی به موجب ماده  

اعمال    (GVG-B))2005به پناهجویان و سایر افراد واجد شرایط خارجی قانون فدرال ارائه خدمات و مراقبت اولیه  4

 .نخواهد شد 
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