Pashto

پښتو
دمعلوماتو د خوندیتوب د مقررې سره سم ستاسو په اړه د معلوماتود کارولو په اړه خبرتیا

د کډوالو محکمه تاسو ته دا مواد لیږي ترڅو تاسو ته خبر درکړي چې څنګه دا کمیټه ستاسو شخصي معلومات کاروی .موږ
ستاسو په اړه شخصي معلومات پدی اړه ترالسه کړي دي:
 دا چې تاسو د کډوالو د اداری د پریکړې له امله شکایت کړی، دا چې د کډوالو د اداری لخوا ستاسو په اړه پریکړه د کډوالو محکمی ته چی د اتوماتیک شکایاتو د غورکولو د یوې برخېپه توګه وړاندی شوي،
 یا دا چې تاسو د کډوالو د محکمی څخه غوښتنه کړې چې د پخوانی فیصله شوی قضی په اړه بیا له سره غور وکړي. چې تاسو د عمومي پوښتنی په تړاو د کډوالو محکمی سره اړیکه نیولې ده، دا چې تاسو خپل د شکایت قضیی ته د الس رسی غوښتنه کړې، دا چی تاسو د خپل شخصي معلوماتو ته د السرسي غوښتنه کړې چې موږ یی ستاسی په اړه کاروو ،یا دا چې تاسو د کډوالو محکمی سره د بل په استازیتوب ،د استازی په توګه اړیکه نیولې ده.دا چی د کډوالومحکمه وکولی شی ستاسو د شکایت دوسیی یا مراجعی باندی غور وکړی ،ستاسو په اړه شخصي معلومات
باندی غور کیږي ،په شمول د راټولولو ،خوندی کولو او په ځینو مواردو کی نورو ته ورکول کیدای شی .ستاسو د معلوماتو
کارول به په بشپړه توګه یا په قسمی ډول د بریښنایی سوابقو د کارولو په مرسته ترسره کیږی.
د معلوماتو د خوندیتوب د مقرراتو مطابق  ،1د کډوالو محکمه باید تاسو ته یو شمیر معلومات درکړئ  ،کله چې موږ ستاسو
یا د نورو له خوا ستاسو شخصي معلومات ترالسه کوو.
هغه معلومات چې موږ یې باید تاسو ته درکړو په الندې ډول دي:
 .1موږ د سوابقو مسؤلین یاستو  -تاسو له موږ سره څنګه کوالی شی اړیکه ونیسئ؟
 .2موږ د سوابقو د خوندیتوب سالکار لرو  -تاسو د هغه کس سره څنګه اړیکه نیولی شی؟
 .3زموږ موخې او قانوني بنسټونه کوم دي ،چی موږ ستاسی شخصي معلومات کاروو ؟
 .4ایا تاسو دنده لرئ چې موږ ته معلومات راکړئ؟
 .5موږ کوم شخصي معلومات کاروو؟
 .6د چا څخه موږ شخصي معلومات ترالسه کوو ،او چا ته موږ شخصي معلومات ورکوو؟
 .7ستاسو شخصي معلومات له کوم ځای څخه ترالسه شوی دی؟
. 8موږ څومره وخت ستاسو شخصي معلومات ساتو؟
 .9تاسو کوالی شی خپل رضایت بیرته واخلی
 .10ستاسو په اړه زموږ لخوا ستاسی د معلوماتو د کارولو په اړه ،ستاسو حقونه څه دي؟
 .11تاسی کولی شي د سوابقو د نظارت اداری ته شکایت وکړي
الندې به تاسو د معلوماتو هغه ژور توضیحات ومومئ چې موږ یی باید تاسو ته درکړو.
که تاسو کومه پوښتنه لرئ ،مهرباني وکړئ له موږ سره اړیکه ونیسئ .تاسو کولی شئ زموږ د اړیکو معلومات د دې پاڼې
په الندېنی برخه کی اود  1توکي الندې وګورئ.
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د اروپایی پارلمان او کمیټی د مقرراتو ) 2016/679 (EUد  27اپریل  2016کال د خلکو د فزیکی ساتنی د شخصي معلوماتو د کارولو په اړه او د داسې
معلوماتو د آزادی تبادلی په اړه او د دی الرښود د لغو کولو په اړه .95/46/EF
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 .1موږ د سوابقو مسؤل یاستو  -تاسو له موږ سره څنګه اړیکه نیوالی شی؟
د کډوالو محکمه او د کډوالو د محکمی داراالنشاء د شخصي معلوماتو د کارولو مسؤلین دی ،کوم چې موږ یی ستاسو په اړه
کاروو .الندی تاسو زمونږ د اړیکو تفصیالت موندلی شی.

Flygtningenævnet
Adelgade 11-13
1304 København K
Tlf nr.: +456198 3700
E-mail: fln@fln.dk
Hjemmeside: www.fln.dk
CVR-nr: 36977191
زموږ سره د اړیکو پر مهال ،موږ له تاسو څخه غوښتنه کوو که اړتیا وي موږ ته د دوسیې شمیره ،شخصی د پیژندنی
شمیره او نور معلومات راکړی ،چې کولی شي د هغه شخصي معلوماتو په پیدا کولو کې مرسته وکړي چې د کډوالو
محکمه یی ستاسو په اړه کاروی.
 .2موږ د معلوماتو د خوندیتوب سالکار ( )DPOلرو  -تاسو څنګه د هغه کس سره اړیکه نیوالی شی؟
د کډوالۍ محکمه د سوابقو د خوندیتوب یو سالکار لري .د هغه شخص سره کولی شي په الندې الرو سره اړیکه ونیول
شي.
E-mail: dpo@uim.dk
Telefon: +45 6198 4000
لیک :د کډوالو محکمه ،مشخص د معلوماتو د ساتنې سالکار1304 København K ،KAdelgade 11-13 ،

 .3موخې او قانوني بنسټ ددی لپاره ،چی موږ ستاسی شخصي معلومات کاروو؟
د کډوالو محکمه ستاسو په اړه ستاسو شخصی معلومات کاروی د دی موخی لپاره چی وکړای شی ستاسی د دوسیی په اړه
فیصله وکړی او یا ستاسی مراجعی ته ځواب ووایی.
ستاسی په اړه زموږ لخوا ستاسی د شخصي معلوماتوکارولو حقوقي بنسټ پیروي کیږي د نورو شیانوترمینځ ،د بهرنیانو
قانون ،2د سوابقو د خوندیتوب قانون ، 3اود سوابقو د خوندیتوب مقرره .دا مقررات په الندې ډول دي:
د سوابقو د خوندیتوب مقررات
 شپږم فصل (عمومي شخصي معلومات)1 oبند a ،ټکی (رضایت)
1 oبندc ،ټکی (قانوني ژمنې)
1 oبند e ،ټکی(د واک عملی کول)
2

د قانوني حکم  1117شمیره د  2017/10/10د بهرنیانو د قانون د وروستو د تعدیالتو په اړه.

 502 3شمیره قانون د  2012/05/23اضافي احکام دی مقرری سره د فزیکی خلکو د ساتنی د شخصي معلوماتو د کارولو په او د داسی معلوماتو د ازادی
تبادلی په اړه.
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  9فصل (حساس شخصي سوابق) 2 oبند a ،ټکی (رضایت)
 2 oبند e ،ټکی (خپاره شوي معلومات د ثبت شوی لخوا)
 2 oبند f،ټکی (قانوني اړتیاوې)
 2بند g ،ټکی (ضروري ټولنیز ګټې)
د معلوماتو د خوندیتوب قانون
  8مه ماده 2 ،بند 1 ،شمیره (رضایت)  8مه ماده 2 ،بند 3 ،شمیره (د واک عملی کول)که تاسو د عمومي پوښتنی په تړاو د کډوالۍ محکمی سره اړیکه نیسئ ،ددی کمیټی حقوقی بنسټ ستاسو د شخصي
معلوماتود کارولو په اساس به د سوابقو د خوندیتوب د مقرراتو د  6فصل 1بند c ،ټکی (قانوني ژمنې)،پ ر اساس وی.
که چیری موضوع اسنادونو ته د السرسي وی ،حقوقي بنسټ د اطالعاتو قانون دی .د جانبینو السرسی د پریکړوپه
قضیوکی ،حقوقي بنسټ د عامه ادارې د قانون څلورم فصل دی .که چیری مراجعه د ثبت شوی کس د حقونوپه اړه وی،
حقوقی بنسټ د سوابقو د خوندیتوب  6فصل 1بندc ،ټکی (قانوني ژمنې) دی ،د  3فصل په نظر کی نیولو سره (د ثبت
شوی کس حقونه).
 .4ایا تاسو دنده لرئ چې موږ ته خپل شخصي معلوماتو راکړئ؟
تاسی مکلف یاست چې تاسوهغه معلومات وړاندی کړی ،چی ستاسو د دوسیې پریکړی کولو لپاره د کډوالو محکمی ته
اړین وی .که چیری تاسو موږ ته دا معلومات رانکړئ ،دا ممکن ستاسو قضیی ته زیان ورسوي .تاسو کولی شئ د
بهرنیانود قانون د  40می مادی کې د معلوماتو د ورکولو په برخه کې د مرستی کولو په اړه د خپل مکلفیت په اړه نور
زیات ولولئ.
 .5موږ کوم شخصي معلومات کاروو؟
موږ کوالی شو ،که چیری دا اړتیا وي ،ستاسو په اړه د شخصي معلوماتو الندې کټګورۍ کاروو:
 عادی شخصي معلومات (د مثال په توګه نوم ،پته او کورنۍ اړیکې) د جنایي جرمونو په اړه معلومات حساس شخصي معلومات (د مثال په ډول روغتیایي معلومات او د سیاسي یا مذهبي تړاو په اړه معلومات) .6موږ له کوم ځای څخه شخصي معلومات ترالسه کوو ،اوچاته موږ شخصي معلومات ورکوو؟
کله چې د کډوالو محکمه ستاسو په قضیې باندی غور کوی ،دا کمیټه به د قضیې اسناد د نورو چارواکو څخه ،په ځانګړې
توګه د بهرنیانو او پولیسو څخه ترالسه کړي.
د کډوالۍ محګمه به په ځینو مواردو کې ستاسو په اړه شخصي معلومات نورو ته ورکړي ،په ځانګړي ډول:
 د کډوالو او ټولنی ته د جذب وزارت د بهرنیانو د چارو اداره د کډوالو محکمه د ډنمارک د کډوالو سره د مرسی سازمان د ملي پیژندنی مرکز ژباړونکي پولیس او څارنواالن د اطالعاتو اداره3/6

 لوی څارنوالی د بهرنیو چارو وزارت د عدلیې وزارت پارلمان د پارلماني اداری چارواکی .7ستاسو شخصي معلومات له کوم ځای څخه راځي؟
هغه معلومات چې موږ ستاسو په اړه کاروو په ځانګړی ډول الس ته راځی له :
 د کډوالواو ټولنی ته د جذب د وزارت له راجستر څخه نور دولتي چارواکي ،د بیلګې په توګه د ډنمارک د بهرنیانو چارو اداره او پولیس په عامه توګه موجود سرچینې ،لکه ویب پاڼې او ټولنیز رسنۍ د شخص د مرکزي راجستر ( ،)CPRڅخه 8.موږ څومره وخت ستاسو شخصي معلومات ساتو؟
موږستاسو په اړه شخصي معلومات په سیستم که داخلو او ساتو ،د ذکر شویو موخو مطابق ،د ارشیف چارواکو ته سپارو د
د آرشیف د قانون د اصولو سره سم نږدې (هر پنځه کاله( .بیا به موږ یوه ځانګړی ارزونه وکړو چې ایا موږ د معلوماتو
ساتلو ته اړتیا لرو که نه .دا به پدې ارزونه کې شامل شي ،چی ایا دا معلومات د راتلونکو قضیو لپاره اړین دي او که نه ،د
بیلګې په توګه د بیا کتلو د غوښتنې په صورت کی ،او داسی نور .که چیری موږ د معلوماتو د ساتلو لپاره اداري اړتیا
ونلرو نو دا به پاک کړای شی.
 .9تاسی کوالی شی خپل رضایت بیرته واخلی
که چیری تاسو د کډوالو محکمی ته ستاسو د شخصي معلوماتو کارولو ته رضایت ورکړی وی ،نو تاسو کولی شئ په هر
وخت کې بیرته خپل رضایت واخلئ .که تاسو غواړئ خپل رضایت بیرته واخلئ ،تاسو کولی شئ له موږ سره د اړیکو د
اطالعاتو له الرې موږ سره اړیکه ونیسئ ،چی پورته د 1ټکی الندی ذکر شوی دی.
که چیری تاسو وغواړئ خپل رضایت بیرته واخلئ ،دا به ستاسو د شخصي معلوماتو په کارولو باندې قانوني تاثیر ونلري،
د بیرته اخیستلو تر وخت پورې .نوکه چیری تاسو خپل رضایت بیرته واخلی ،نو دا به تر هماغه د بیرته اخیستلو له وخته
اغېزمن وي.
 .10ستاسو حقونه څه دي؟
تاسو یو څه حقونه لری ،زموږ لخوا ستاسی په اړه ستاسو د معلوماتو د کارولو په اړه .که تاسو غواړئ خپل حقوق
وکاروئ ،مهرباني وکړئ موږ سره اړیکه ونیسئ .تاسی دا الندې حقوق لري:
 تاسی حق لري چې هغه معلوماتو ته الس رسی پیدا کړی ،چې موږ یې ستاسو په اړه کاروو ،او همدارنګه د اضافيمعلوماتو په ګډون ،د کارولو د موخو په شمول.
 تاسو حق لرئ چې ستاسو په اړه کوم غلط یا ګمراه کونکی معلومات اصالح او یا پاک کړي. په ځانګړو حاالتو کې ،تاسو حق لرئ حق لرئ چې ستاسو په اړه معلومات پاک او یا محدود کړئ ،که چیرې معلوماتستاسو د قضیې په کارولو کی یا ستاسو غوښتنې ته د ځواب لپاره نور اړین نه وی.
 -تاسی کوالی شی په ځینو مواردو کې ستاسو د شخصي معلوماتو پرکارولو اعتراض وکړي.
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 تاسو حق لرئ چې د شخصي معلوماتو یو نقل ترالسه کړئ چې موږ یې ستاسو په اړه کاروو ،یا ستاسو شخصيمعلومات د یوه د سوابقو د مسؤل څخه یوه بل د سوابقو د مسؤل ته انتقال کړی.
 .11تاسو کولی شي د سوابقو د نظارت اداری ته شکایت وکړي
که تاسو له هغی طریقی څخه ناخوښ یاست چې موږ ستاسو شخصي معلومات پری کاروو ،تاسو کولی شئ د سوابقو د
نظارت اداری ته شکایت وکړئ.
تاسی د سوابقو د نظارت اداری د اړیکو معلومات په  www.datatilsynet.dkکې موندلی شی.
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