
 

Kurdisch Sorani 

 
 زانیاری لەبارەی لێکدانەوەی هاوبەشێ زانیاری

 
 «(IDR)تۆمارگەی ناوەندیی بەڵگەی ناسنامە »

 
 (DSGVO) لە ڕێسای گشتیی پاراستنی دەیتا 14 و 13 مادەی بەپێی

 
 

 : ناو و ناونیشانی پەیوەندی لەگەڵ بەرپرسی کۆنترۆڵ 
 

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (بەری و پەنابەری نووسینگەی فیدراڵ بۆ کۆچ ) 

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

 7399 98 133 59 -43+فاکس:  

 Einlaufstelle@bmi.gv.at-BFAئیمەیل: 

 
 ناونیشانی پەیوەندی لەگەڵ بەرپرسی پاراستنی زانیاری: 

 

 0 - 98 133 59 -43+تەلەفۆن: 

 Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at-BFAئیمەیل: 

 
 ئەو مەبەستانەی کە زانیاریی شەخسییان بۆ پرۆسێس دەکرێت: 

 

پاسپۆڕت، زانیاری بدرێت بە الیەنێکی لە یاسای  4، بەشی 22bئامانجی ئەم لێکدانەوەی زانیارییە ئەوە یە کە، بەپێی مادەی  

دەسەاڵتدار سەبارەت بە تەواوبوونی کاری دەرکردنی پاسپۆرت یان کارتی ناسنامە، یان سەبارەت بە هەنگاوە یاساییەکان بەپێی  
 . ئەم یاسا فیدراڵیە

 
 بنەمای یاسایی بۆ پرۆسێسکردن: 

 

بەو شێوەی کە هەموار کراوە، لەگەڵ   839/1992ژمارە   لە یاسای پاسپۆڕت، ڕۆژنامەی یاسای فیدراڵ  22aو  16، 3مادەی 

بەو شێوەی کە   223/2006ژمارە    II، ڕۆژنامەی یاسای فیدراڵ (PassG-DV)ڕێسای جێبەجێکردنی یاسای پاسپۆڕت  

بەو شێوەی کە هەموار   861/1995، ڕۆژنامەی یاسای فیدراڵ ژمارە  (PassV)هەموار کراوە، لەگەڵ فەرمانی پاسپۆڕت  

بەو شێوەی کە   10/2004ژمارە  I، ڕۆژنامەی یاسای فیدراڵ (E-GovG) ەگەڵ یاسای حکوومەتی ئەلەکترۆنی کراوە، ل 

ژمارە   II، ڕۆژنامەی یاسای فیدراڵ  (StZReg)  (SourcePIN)پین هەموار کراوە، لەگەڵ ڕێسای تۆماری سۆرس 

 بەو شێوەی کە هەموار کراوە  57/2005

 
 یردرێت: ئەو ماوەیە کە دەیتای شەخسی هەڵدەگ

 

ساڵ دوای دەرکردنی    10هەنگاوە یاساییەکانی پەیوەست بە دەیتا هەرکات ئیتر پێویست نەبن دەسڕدرێنەوە، بەاڵم ئەوپەڕی  

زانیاریی وەرگیراو لە ئەو گەواهیانەی کە پێشکەش کراون، یەک ساڵ دوای  . بڕیارێک و دواتر دەرکردن پاسپۆڕت
ساڵ دوای بەسەرچوونی بایەخی   6ئەوپەڕی دوای  -سپۆڕت دەسڕدرێنەوە بەتاڵکردنەوەی کارتی ناسنامە، و دواتر پا

زانیاریەکانی داواکاری دوای پاشگەزبوونەوەی فەرمی لە داواکاری یان ڕەتکرانەوەی یاسایی داواکاری،  . پاسپۆڕتەکە
.  کی یاسایی و نەهایی، دەسڕدرێتەوەزێدەکردنی شرۆڤە بۆ هەنگاوی یاسایی بەردوام دوای تەواوبوونی ئەم هەنگاوانە بە شێوەیە

  6زانیاریەکانی پاسپۆڕت و کارتی ناسنامە یەک ساڵ دوای بەتاڵبوونەوەیان دەسڕدرێنەوە، بەاڵم ئەم زانیاریانە نابێت زۆرتر لە 
ونی  ساڵ دوای بەسەرچو  6  زانیاریەکانی پاسپۆڕتی ونبوو یان ونکراو. ساڵ دوای بەسەرچوونی دوایین ماوەی بایەخ بمێننەوە

دوایین ماوەی بایەخیان دەسڕدرێتەوە؛ زانیاریەکانی جێگرەوەی پاسپۆڕتی ونبوو یان ونکراو یەک ساڵ دوای بەسەرچوونی  

لە یاسای پاسپۆڕت کۆ دەکرێنەوە، دەبێ   k، ئایتێمی 1، بەشی 22aئەو زانیاریانەی کە بەپێی مادەی . بایەخیان دەسڕدرێتەوە؛

وە نەک درەنگتر لە چوار مانگ  (  لە یاسای پاسپۆڕت  6، بەشی 3مادەی )ەم بەڵگەنامانە  ئەوپەڕی دوو مانگ دوای نێردرانی ئ 
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دوای ناردنیان، بە بەشداریی وەزارەتی فیدراڵی ئەورووپا، تێکەڵبوون بە کۆمەڵگا و کاروباری دەرەوە، بسڕدرێنەوە، غەیری  
 . نەوەی داواکاری دەبێ ئەم زانیاریانە بسڕدرێنەوە ئەمە، لەگەڵ پاشگەزبوونەوە لە داواکاری یان ڕەتکردنەوە یان هەڵوەشاند

 
 دەستەکانی ئەو الیەنانەی کە دەیتای شەخسییان پێ دەدرێت: 

 

لە  ( SourcePIN)پین بەرپرسانی دیکەی پاسپۆرت لە ناوچەکە کە شیاون؛ دەزگاکانی ئاسایش؛ دەسەاڵتی تۆماری سۆرس 

 .  ەلەکترۆنی دا دیاری کراونچوارچێوەی ئەو دەسەاڵتانە دا کە لە یاسای حکوومەتی ئ 
 

 .IBM Österreich - Internationale Büromaschinen Gesellschaft m.b.H;:لێکدەرەوەکان

;Bundesrechenzentrum GmbH ;Microsoft Österreich GmbH.  

Österreichische Staatsdruckerei GmbH 

 
 : مافەکانی سووژەی دەیتا

 

(، خەڵکمافی ئەوەیان هەیە سکااڵ بدەنە دەسەاڵتی پاراستنی  DSGیاسای پاراستنی دەیتا ) لە   1، پاراگرافی 24بەپێی مادەی 

 (. dsb@dsb.gv.at، ئیمەیل  152 52 1 43+-0، تەلەفۆن  Wien, Wickenburggasse 8 1080دەیتای نەمسا )

 

 راوە. دا دیاری ک DSGVOی 15مافی دەستپێگەیشتن لە مادەی 

 

 دا دیاری کراوە.  DSGVOی 16مافی ڕاستکردنەوەی هەڵەکان لە مادەی  

 

 دا دیاری کراوە.  DSGVOی 17مافی سڕێنەوە )»مافی لەبیربردنەوە«( لە مادەی  

 

ی  18، نە مافی سنووردارکردنی لێکدانەوەی زانیاری بەپێی مادەی   DSGVOی  21نە مافی ناڕەزایەتی دەربڕین بەپێی مادەی 

DSGVOکامیان بە کار نایێنهیچ. 

 

mailto:dsb@dsb.gv.at

