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 خبرتیا اړه په ولوارک دمعلوماتو د اړه په ستاسوسره سم  مقررېد  خوندیتوب د معلوماتود

 

 موږ. کاروی معلومات شخصي ستاسو دا کمیټه څنګه چې درکړي خبر ته تاسو ترڅو يلیږ مواد دا ته تاسو و محکمهکډوال د

 :دي کړي ترالسهپدی اړه  معلومات شخصي اړه په ستاسو

 

 کړی، شکایت امله له پریکړې د اداری د وکډوال د تاسو چېدا  -

 برخې یوې دغورکولو  د شکایاتو اتوماتیک دچی محکمی ته  وکډوال د پریکړه اړه په ستاسو لخوا اداری د وکډوال د چې دا -

 شوي، اندیوړ توګه په

 .کړيله سره غور و بیا په اړه  قضی فیصله شوی پخوانی د چې کړې غوښتنه و د محکمی څخهکډوال د تاسو چې یا دا -

 ده، نیولې اړیکه سره و محکمیکډوال د تړاو په ښتنیوپ عمومي د تاسو چې -

 کړې، غوښتنه رسی السد  ته قضیی شکایتد  خپل تاسو چېدا  -

 یا کاروو،یی ستاسی په اړه  موږ چې کړې غوښتنه السرسي د ته معلوماتو شخصي خپل د تاسودا چی  -

 .ده نیولې اړیکه توګه په ، د استازیاستازیتوب په بل د سره محکمی کډوالو د تاسو چېدا  -

 

 معلومات شخصي اړه په ستاسو ،مراجعی باندی غور وکړی یادوسیی  شکایت د ستاسو محکمه وکولی شیکډوالودا چی د 

 معلوماتو د ستاسو. شی مواردو کی نورو ته ورکول کیدای ځینوپه  او خوندی کولو راټولولو، د شمول په کیږي، باندی غور

 سره کیږی.سوابقو د کارولو په مرسته تر بریښنایی د ډولپه قسمی  یا توګه بشپړه په به کارول

 

 ستاسو موږ چې کله،  کړئدر معلومات شمیر یو ته تاسو باید محکمه وکډوال د ، 1مطابق مقرراتو د خوندیتوب د معلوماتو د

 .کوو سهالتر معلومات شخصي ستاسو خوا له د نورو یا

 

 :دي ډول الندې په درکړو ته تاسوباید  یې موږ چې معلومات هغه

 

 ونیسئ؟ اړیکه کوالی شی څنګه سره موږ له تاسو - ویاست سوابقو مسؤلین د موږ. 1

 ؟ی شینیول اړیکهڅنګه  سره کس هغه د تاسو - لرو کارالس خوندیتوب د سوابقو د موږ. 2

 ؟ کاروو معلومات شخصي، چی موږ ستاسی دي کوم بنسټونه قانوني او موخې زموږ. 3

 کړئ؟را معلومات ته موږ چې لرئ دنده تاسو ایا. 4

 وو؟ارک معلومات شخصي کوم موږ. 5

 کوو؟ور  معلومات شخصي موږ چا ته او کوو، ترالسه معلومات شخصي موږد چا څخه . 6

 ؟ترالسه شوی دی څخه ځای کوم له معلومات شخصي ستاسو. 7

 ساتو؟ معلومات شخصي ستاسو وخت څومره موږ. 8

 بیرته واخلی رضایت خپل تاسو کوالی شی. 9

 دي؟ څه حقونه ستاسو ،اړه په کارولو د معلوماتو دزموږ لخوا ستاسی  اړه په ستاسو. 10

 وکړي شکایتسوابقو د نظارت اداری ته  د شي کولی تاسی. 11

 

 .درکړو ته تاسو بایدیی  موږ چې ومومئ توضیحات ژور هغه معلوماتو د تاسو به الندې

 

 پاڼې دې د معلومات اړیکو د زموږ شئ کولی تاسو. ونیسئ اړیکه سره موږ له وکړئ مهرباني لرئ، پوښتنه کومه تاسو که

 .وګورئ الندې توکي 1 داو نی برخه کیالندې په

 

 

                                                           

 
1

 داسې د اوپه اړه  د کارولو معلوماتو شخصي دد فزیکی ساتنی  خلکو د کال  2016  اپریل 27 د 679/2016 (EU) او کمیټی د مقرراتو پارلمان اروپایی د
 .EF/95/46 اړه په معلوماتو د آزادی تبادلی په اړه او د دی الرښود د لغو کولو



2/6 

 

 

 ؟نیوالی شی اړیکه څنګه سره موږ له تاسو - ویاست ؤلسوابقو مس د موږ. 1

 

 اړه په ستاسو یی موږ چې دی، کوم نید کارولو مسؤل معلوماتو شخصي د داراالنشاء  کډوالو د محکمی د او کډوالو محکمه د

 .شی موندلی تفصیالت اړیکو د زمونږ الندی تاسو. ووارک
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شخصی د پیژندنی  شمیره، یېدوس د ته موږ وي اړتیا که کوو غوښتنه څخه تاسو له موږ مهال، پر اړیکو د سره زموږ
 کډوالو د چې وکړي مرسته کې لوپیدا کو معلوماتو په شخصي هغه د شي کولی چې  معلومات راکړی، نور او شمیره

 .ویکارمحکمه یی ستاسو په اړه 
 
 ؟نیوالی شی اړیکه سره کس هغه د څنګه تاسو - لرو( DPO) سالکار خوندیتوب د معلوماتو د موږ. 2
 
 ونیول اړیکه سره روال الندې په شي کولیسره  شخص د هغه .لري یو سالکار محکمه د سوابقو د خوندیتوب کډوالۍ د

 .شي
 

E-mail: dpo@uim.dk  
Telefon: +45 6198 4000 

 KAdelgade 11-13 ،1304 København K کار،سال ساتنې د معلوماتو د مشخص ،کډوالو محکمه د: لیک

 
 ؟معلومات کاروو شخصي ستاسی موږ ، چیلپارهددی  بنسټ قانوني او موخې. 3
 
موخی لپاره چی وکړای شی ستاسی د دوسیی په اړه دی  شخصی معلومات کاروی د ستاسو اړه په ستاسو محکمه کډوالو د

 ووایی. ځواب فیصله وکړی او یا ستاسی مراجعی ته 
 

د بهرنیانو  ،ترمینځشیانو نورو دکیږي  پیروي بنسټ حقوقي کارولومعلوماتو شخصي دلخوا ستاسی زموږ ستاسی په اړه 
 :دي ډول الندې پهمقررات  دا. مقرره سوابقو د خوندیتوب داو ، 3قانون سوابقو د خوندیتوب د ،2قانون

 
 مقررات خوندیتوب د سوابقو د
 
 (معلومات شخصي عمومي) شپږم فصل -
o 1بند، a (رضایت) ټکی 
o 1 ،بند c(ژمنې قانوني) ټکی 
o 1بند، e (عملی کول واک د)ټکی 

 
 2

 .اړه په تعدیالتود بهرنیانو د قانون د وروستو د  10/10/2017 دشمیره  1117 حکم قانوني د 

د کارولو په او د داسی معلوماتو د ازادی  معلوماتو شخصي ی مقرری سره د فزیکی خلکو د ساتنی دد احکام اضافي  23/05/2012 دشمیره قانون  502 3

 تبادلی په اړه.

mailto:fln@fln.dk
http://www.fln.dk/
mailto:dpo@uim.dk
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 (سوابق شخصي حساس) فصل 9 -
o 2  ،بندa (رضایت) ټکی 
o 2  ،بندe  (د ثبت شوی لخوا معلومات شوي خپاره)ټکی 
o 2 ،بندf (اړتیاوې قانوني) ټکی 
 (ګټې ټولنیز ضروري)ټکی   g بند، 2
 
 قانون خوندیتوب د معلوماتو د
 
 (رضایت)شمیره  1 ،بند 2 ،مه ماده 8  -
 (عملی کول واک د)شمیره  3 ،بند 2 ،مه ماده 8 -
 

 شخصي دی بنسټ ستاسو ددی کمیټی حقوق نیسئ، اړیکه سره محکمی کډوالۍ د تړاو په ښتنیوپ عمومي د تاسو که
،پ ر اساس وی. (ژمنې قانوني) ټکی cبند، 1 فصل 6 و دمقرراتد  خوندیتوب د سوابقو د به اساس و پهکارول دمعلوماتو

 پهپریکړو دد جانبینو السرسی . دی قانون اطالعاتو د بنسټ حقوقي ،وی سرسيال د ته اسنادونو که چیری موضوع
، که چیری مراجعه د ثبت شوی کس د حقونوپه اړه وی. دی فصل څلورم قانون د ادارې عامه د بنسټ حقوقي ،کیقضیو

ثبت  د) په نظر کی نیولو سره فصل 3 دی، د (ژمنې قانوني) ټکیc بند، 1فصل  6حقوقی بنسټ د سوابقو د خوندیتوب 
 (.حقونهشوی کس 

 
 کړئ؟را معلوماتو شخصي خپل ته موږ چې لرئ دنده تاسو ایا. 4
 

کډوالو محکمی ته  د لپاره کولو پریکړی یېدوس دستاسو  هغه معلومات وړاندی کړی، چیتاسو چې استی مکلفتاسی 
 د شئ کولی تاسو. يورسو زیان ته قضیی ستاسو ممکن دا کړئ،نرا معلومات دا ته موږ تاسوچیری  که. اړین وی
 نور اړه په مکلفیت خپل د اړه پهد مرستی کولو  کې برخه پهد ورکولو  معلوماتو د کېمی مادی  40 د قانون بهرنیانود

 .ولولئزیات 
 
 وو؟کار معلومات شخصي کوم موږ. 5
 

 :کاروو کټګورۍ الندې معلوماتو شخصي د اړه په ستاسو وي، اړتیا موږ کوالی شو، که چیری دا
 
 (اړیکې کورنۍ او پته نوم، توګه په مثال د) معلومات شخصي عادی -
 معلومات اړه په جرمونو جنایي د -
 (معلومات اړه په تړاو مذهبي یا سیاسي د او معلومات روغتیایي ډول په مثال د) معلومات شخصي حساس -
 
 کوو؟ور معلومات شخصي موږ چاتهاو کوو، ترالسه معلومات شخصي له کوم ځای څخه موږ. 6
 

 ځانګړې په څخه، چارواکو نورو د اسناد قضیې د به دا کمیټه ،باندی غور کوی قضیې په ستاسو محکمه کډوالو د چې کله
 .کړي سهترال و څخهپولیس او بهرنیانو د توګه

 
 :ډول ځانګړي په ي،ورکړ معلومات نورو ته  شخصي اړه په ستاسو کې مواردو ځینو په به محګمه کډوالۍ د
 
 وزارت ټولنی ته د جذب او کډوالو د -
 چارو اداره بهرنیانو د د -
 کډوالو محکمه د -
 سره د مرسی سازمان کډوالود  ډنمارک د -
 مرکز پیژندنی ملي د -
 ژباړونکي -
 څارنواالن او پولیس -
 اطالعاتو اداره د -
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 یڅارنوال لوی  -
 وزارت چارو بهرنیو د -
  وزارتعدلیې  د -
 پارلمان -
 اداری چارواکی پارلمانيد  -
 
 راځي؟ څخه ځای کوم له معلومات شخصي ستاسو. 7
 

 :الس ته راځی له  ډول په ځانګړی ووکار اړه په ستاسو موږ چې معلومات هغه
 
 څخه راجستر له وزارت ټولنی ته د جذب د اوکډوالو د -

 پولیس او د بهرنیانو چارو اداره ډنمارک د توګه په بیلګې د چارواکي، دولتي نور -
 رسنۍ ټولنیز او پاڼې ویب لکه سرچینې، موجود توګه عامه په -
 ، څخه(CPR) راجستر مرکزيد شخص  د -
 
 ساتو؟ معلومات شخصي ستاسو وخت څومره موږ 8.
 

 سپارو د ته چارواکو ارشیفد  مطابق، موخو شویو ذکر د ساتو، او په سیستم که داخلو معلومات شخصي اړه په ستاسوموږ
 معلوماتو د موږ ایا چې وکړو ارزونه یوه ځانګړی موږ به بیا. )کاله پنځه هر) نږدې سم سره اصولو د قانوند  آرشیف د

 د ،او که نه دي اړین لپاره قضیو راتلونکو د معلوماتدا  ایا ، چیشي شامل کې ارزونه پدې به دا. نه که لرو اړتیا ته ساتلو
 اړتیا اداري لپاره ساتلو د معلوماتو د موږچیری  که. نورداسی  او ،په صورت کی غوښتنې کتلو د بیا د توګه په بیلګې
 .پاک کړای شی به دا نو ونلرو

 
 بیرته واخلی رضایت تاسی کوالی شی خپل. 9
 
 هر په شئ کولی تاسو نو ،وی ورکړی رضایت ته کارولو معلوماتو شخصي د ستاسو محکمی ته کډوالو د تاسوچیری  که

د  اړیکو د سره موږ له شئ کولی تاسو واخلئ، بیرته رضایت خپل غواړئ تاسو که. واخلئخپل رضایت  بیرته کې وخت
 .ټکی الندی ذکر شوی دی1، چی پورته د ونیسئ اړیکه سره موږ الرې له اطالعاتو

 
، ونلري تاثیر قانوني باندې په کارولو معلوماتو شخصي د ستاسو به دا واخلئ، بیرته رضایت خپل غواړئو تاسوچیری  که
 وخته هماغه د بیرته اخیستلو له تر به دا نو ،بیرته واخلی رضایت خپل تاسو چیری نوکه. پورې وخت بیرته اخیستلو تر د

 .وي اغېزمن
 

 دي؟ څه حقونه ستاسو. 10
 

 حقوق خپل غواړئ تاسو که و په اړه.کارولد ستاسو د معلوماتو  اړه په لخوا ستاسی زموږلری،  تاسو یو څه حقونه
 :لري حقوق الندې تاسی دا. ونیسئ اړیکه سره موږ وکړئ مهرباني ئ،ووکار

 
 اضافي د همدارنګه او ،په اړه کاروو ستاسو یې موږ چې ته الس رسی پیدا کړی، معلوماتو هغه  چې لري حق تاسی -

 .شمول په موخو کارولو د د ګډون، په معلوماتو
 
 .کړي پاک یا اصالح او معلومات ګمراه کونکی یا غلط کوم اړه په ستاسو چې لرئ حق تاسو -
 
 معلومات چیرې که ،کړئمحدود  یا په اړه معلومات پاک او ستاسو چې لرئ حق لرئ حق تاسو کې، حاالتو ځانګړو په -

 .اړین نه وی نور لپاره ځوابد  ته غوښتنې ستاسو یا په کارولو کی قضیې د ستاسو
 
 .وکړي اعتراض پرکارولو معلوماتو شخصي د ستاسو کې مواردو ځینو په تاسی کوالی شی -
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 شخصي ستاسو یا ،کاروو اړه په ستاسو یې موږ چې کړئ ترالسه نقل یو معلوماتو شخصي د چې لرئ حق تاسو -
 .د سوابقو د مسؤل ته انتقال کړی بله یو ه د سوابقو د مسؤل څخه یو د معلومات

   
 وکړي شکایت سوابقو د نظارت اداری ته د شي کولی تاسو. 11

 
سوابقو د  د شئ کولی تاسو وو،ارک پری معلومات شخصي ستاسو موږ چې یاست ناخوښ څخه هغی طریقی له تاسو که

 .وکړئ شکایت ته نظارت اداری
 

 .موندلی شی کې www.datatilsynet.dk په معلومات اړیکو د د سوابقو د نظارت اداری تاسی
 


