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ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 

“ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਸਜਸਟਰੀ (IDR)” 

 

ਜਨਰਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (DSGVO) ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਅਤੇ 14 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ  

 

ਕੰਟਰੋਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਵੇਰਵੇ: 

 

Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਪਨਾਹ ਦਾ ਸੰਘੀ ਦਫ਼ਤਰ) 

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

ਫੈਕਸ: +43- 59 133 98 7399 

ਈਮੇਲ: BFA-Einlaufstelle@bmi.gv.at 
 

ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਸਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਸਪੰ੍ਰਕ ਵੇਰਵੇ: 

 

ਫੋਨ: +43- 59 133 98 - 0 

ਈਮੇਲ: BFA-Datenschutzbeauftragter@bmi.gv.at 
 

ਪ੍ਰੋਸੈਸਸੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਜਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਹੈ: 

 

ਅਜਿਹੀ ਡਾਟਾ ਪਰੋਸੈਜਸੰਗ੍ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਿਾਾਂ ਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਦੇ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਨ ੰ  ਪ ਰ ੇਕੀਤੇ ਿਾਣ 'ਤੇ ਿਾਾਂ ਇਸ ਸੰਘੀ 

ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ 'ਤੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੀ  ਧਾਰਾ 22b, ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨ ੰ  ਸ ਜਿਤ 

ਕਰਨਾ ਹੈ। 
 

ਪ੍ਰੋਸੈਸਸੰਗ ਲਈ ਕਾਨੰੂਨੀ ਆਧਾਰ: 

 

ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3, 16, 22a, ਸੰਘੀ ਕਾਨ ੰ ਨ ਗ੍ੈਜ਼ੇਟ ਨੰ. 839/1992 ਜਿਵੇਂ ਸੋਜਧਆ ਜਗ੍ਆ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ 

ਕਾਨ ੰ ਨ ਲਾਗ੍  ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗ੍ ਲੇਸ਼ਨ (PassG-DV), ਸੰਘੀ ਕਾਨ ੰ ਨ II ਗ੍ੈਜ਼ੇਟ ਨੰ. 223/2006 ਜਿਵੇਂ ਸੋਜਧਆ ਜਗ੍ਆ ਹੈ, 

ਪਾਸਪੋਰਟ ਫ਼ਰਮਾਨ (PassV) ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਘੀ ਕਾਨ ੰ ਨ ਗ੍ੈਜ਼ੇਟ ਨੰ. 861/1995 ਜਿਵੇਂ ਸੋਜਧਆ ਜਗ੍ਆ ਹੈ, ਈ-ਗ੍ਵਰਨਮੈਂਟ 

ਕਾਨ ੰ ਨ (E-GovG), ਸੰਘੀ ਕਾਨ ੰ ਨ I ਗ੍ੈਜ਼ੇਟ ਨੰ. 10/2004 ਜਿਵੇਂ ਸੋਜਧਆ ਜਗ੍ਆ ਹੈ, ਸੋਰਸPIN ਰਜਿਸਟਰ ਰੈਗ੍ ਲੇਸ਼ਨ ਦੇ 

ਨਾਲ (StZReg), ਸੰਘੀ ਕਾਨ ੰ ਨ II ਗ੍ੈਜ਼ੇਟ ਨੰ. 57/2005 ਜਿਵੇਂ ਸੋਜਧਆ ਜਗ੍ਆ ਹੈ, 
 

ਸਮਾਾਂ ਸਜਸ ਲਈ ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਸਟਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: 
 

ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਟੇ ਨ ੰ  ਉਦੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਮਟਾ ਜਦਿੱਤਾ ਿਾਵੇਗ੍ਾ ਿਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਿੱਗੇ੍ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਾਂਜਕ ਪਾਸਪੋਰਟ 

ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 

ਜਜ਼ਆਦਾ ਤੋਂ ਜਜ਼ਆਦਾ 6 ਸਾਲਾਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਟੀਜਫਕੇਟਾਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪਛਾਣ ਪਿੱਤਰ ਦੇ ਅਯੋਗ੍ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਮਟਾ 

ਜਦਿੱਤਾ ਿਾਵੇਗ੍ਾ।  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਅਜਿਹੀਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਦੀ ਕਨ ੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਈ ਾਂਜਡੰਗ੍ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਿੱਲ 

ਰਹੀਆਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਐਨਾਟੇਸ਼ਨਾਾਂ ਦੀ ਵੈਧ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਿਾਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਜਡੰਗ੍ ਰਿੱਦ ਕਰਨ 

ਨਾਲ ਜਮਟਾ ਜਦਿੱਤਾ ਿਾਵੇਗ੍ਾ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤ ੇਪਛਾਣ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ੍ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਮਟਾ ਜਦਿੱਤਾ ਿਾਵੇਗ੍ਾ, 

ਹਾਲਾਾਂਜਕ ਆਖਰੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਸਾਲਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ। ਗੰੁ੍ਮ ਿਾਾਂ ਏਲੀਅਨੇਟਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ 

ਡਾਟਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਾਂ ਬਾਅਦ ਜਮਟਾ ਜਦਿੱਤਾ ਿਾਵੇਗ੍ਾ; ਗੰੁ੍ਮ ਿਾਾਂ ਏਲੀਅਨੇਟਡ 

ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜਵਕਲਪਾਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਮਆਦ ਪ ਰੀ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਮਟਾ ਜਦਿੱਤਾ ਿਾਵੇਗ੍ਾ। 
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ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22a, ਸੈਕਸ਼ਨ 1, ਆਈਟਮ k ਨਾਲ ਸੰਬੰਜਧਤ ਡਾਟਾ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੇਿੇ ਿਾਣ ਦੇ ਦੋ 

ਮਹੀਜਨਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਮਟਾਇਆ ਿਾਵੇਗ੍ਾ (ਧਾਰਾ 3, ਪਾਸਪਰੋਟ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6) ਅਤ ੇਇਸਦੇ ਨਾਲ ਭੇਿਣ ਤੋਂ 

ਿਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਯ ਰੋਪ ਦੇ ਸੰਘੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਏਕੀਕਰਣ ਅਤ ੇਜਵਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਜਲਆਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ ਨਾਲ ਭੇਿੇ ਿਾਣ ਦੇ 

ਿਾਰ ਮਹੀਜਨਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈ ਾਂਜਡੰਗ੍ ਅਪਰਵਾਨਗ੍ੀ ਿਾਾਂ ਰਿੱਦੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਧ ਵਾਪਸੀ 

ਦੇ ਨਾਲ। 
 

ਸਵਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਲਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਾਂ: 

 
 

ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਯੋਗ੍ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਜਧਕਾਰੀਆਾਂ; ਸੁਰਿੱਜਖਆ ਏਿੰਸੀਆਾਂ; ਈ-ਗ੍ਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਨ ੰ ਨ ਜਵਿੱਿ ਜਨਰਧਾਜਰਤ ਯੋਗ੍ਤਾਵਾਾਂ 

ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਰਸPIN ਰਜਿਸਟਰ ਅਥਾਰਟੀ 
 

ਪਰੋਸੈਸਰ: IBM Österreich - Internationale Büromaschinen Gesellschaft m.b.H.; Microsoft 
Österreich GmbH; Bundesrechenzentrum GmbH.; Österreichische Staatsdruckerei GmbH 

 

ਡਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰ: 

 

ਆਸਟਰੀਅਨ ਡਾਟਾ ਸੁਰਿੱਜਖਆ ਅਥਾਰਟੀ (1080 Wien, Wickenburggasse 8, ਫੋਨ +43 1 52 152-0, ਈਮੇਲ 

dsb@dsb.gv.at) ਕੋਲ ਜਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ਡਾਟਾ ਸੁਰਿੱਜਖਆ ਐਕਟ (DSG) ਦੀ ਧਾਰਾ 24, ਪੈਰਾ 1 ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗ੍  ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 

ਪਹੁੰਿ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ DSGVO ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਜਵਿੱਿ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗ੍ਆ ਹੈ।  
 

ਸੋਧ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ DSGVO ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਜਵਿੱਿ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗ੍ਆ ਹੈ।  
 

ਜਮਟਾਉਣ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ ('ਭੁਿੱਲ ਿਾਣ ਦਾ ਅਜਧਕਾਰ') DSGVO ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਜਵਿੱਿ ਜਦਿੱਤਾ ਜਗ੍ਆ ਹੈ। 
 

ਨਾ ਹੀ ਧਾਰਾ 21 DSGVO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਧਕਾਰ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਧਾਰਾ 18 DSGVO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਟਾ 

ਪਰੋਸੈਜਸੰਗ੍ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਧਕਾਰ ਲਾਗ੍  ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
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