
  
[Danish Refugee Appeals Board] 
 

´ Adelgade 11-13 
DK-1304 Copenhagen K 

Tel.: +45 61983700 
 

Email: fln@fln.dk 
Website: www.fln.dk 

 

 
 
 

 ھیئة تظلّم الالجئین
 

  البیاناتالحفاظ على  لقانونوفقا  الشخصیة كمبیانات التعامل معحول كیفیة  إشعار

 

اتكم الشخصیة.بیانترسل ھیئة تظلّم الالجئین لكم ھذه الموادّ لتعطیكم معلومات حول كیفیة تعامل الھیئة مع   

لقد تلقینا بیانات شخصیة متعلّقة بكم في حالة:    

 

أنّكم قدّمتم شكوى على قرار أخذتھ دائرة شؤون األجانب، -   

من أّن قرار صادر من دائرة شؤون األجانب متعلّق بكم قد تّم رفعھ إلى ھیئة تظلّم الالجئین من ض - 
 المعالجة التلقائیة للشكاوى، أو

أنّكم طلبتم من ھیئة تظلّم الالجئین النظر مجددا في قضیة تّم أخذ القرار فیھ سابقا. -   

 -أنك اتصلت بمجلس الالجئین فیما یتعلق بسؤال عام

 -انك طلبت الوصول إلى ملف شكواك

 -أنك طلبت الوصول إلى البیانات الشخصیة التي نتعامل معھا بخصوصك ، أو

 -أنك اتصلت بمجلس الالجئین بالنیابة عن شخص آخر كممثل من طرفھ

بیاناتكم  ، سیتّم التعامل مع أو استفسار قضیھ الشكوىتظلّم الالجئین من معالجة لكي تتمّكن ھیئة
ى. وتجري تسلیمھا لجھات أخر في بعض الحاالت الشخصیة ومن بینھا جمع البیانات، واالحتفاظ بھا و

كلیا أو جزئیا عن طریق التعامل اإللكتروني مع البیانات.التعامل مع بیاناتكم   

 

بموجب التطبیق لقانون حمایة البیانات1 فیجب على ھیئة تظلّم الالجئین إفادتكم بعدد من المعلومات 
 عندما نستلم بیاناتكم الشخصیة منكم أو من جھات أخرى.

 
                                                

 1(EU) 2016/ 679  تطبیق قانون البرلمان األوروبي والمجلس 
.EF /95/46جیھات توحول حمایة األفراد فیما یتعلّق بالتعامل مع البیانات الشخصیة والتبادل الحّر لھذه البیانات وحول إلغاء  2016أبریل  27من تاریخ   
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 المعلومات التي یقع علینا إفادتكم بھا، ھي:

 

كیف تستطیعون االتصال بنا؟  –ون عن البیانات نحن المسؤول 1   

كیف تستطیعون االتصال بھ؟ –لدینا مستشار لحمایة البیانات  2  

من تعاملنا مع بیاناتكم الشخصیة، وما ھو األساس القانوني للتعامل معھا؟ ھیھ االھداف ما 3  

ھل من واجبكم تسلیمنا بیاناتكم؟ 4  

تعامل معھا؟ما ھي البیانات الشخصیة التي نقوم بال 5  

ممن نتلّقى بیانات شخصیة ولمن نسلّم ھذه البیانات الشخصیة؟ 6  

ما ھو مصدر بیاناتكم الشخصیة؟  7  

كم الفترة التي نحتفظ فیھا ببیاناتكم الشخصیة؟ 8  

ھل یمكنكم سحب موافقتكم؟ 9  

؟ فیما یتعلق بمعالجة المعلومات الخاصة عنكم ما ھي حقوقكم 10  

تیمكنكم تقدیم شكوى لمدیریة المراقبة على التعامل مع البیانا 11     

 

 أدناه تجدون المزید من التفاصیل حول المعلومات التي علینا أن نقدّمھا لكم.

 

أسفل ھذه  إذا كان لدیكم أسئلة، فنرّحب باتصالكم بنا. وتجدون معلومات عن كیفیة االتصال بنا في
.1الصفحة تحت نقطة   

 

كیف تستطیعون االتصال بنا؟  – البیاناتنحن المسؤولون عن  1  

كم الشخصیة.الالجئین ومكتب ھیئة تظلّم الالجئین المسؤولون عن كیفیة تعاملنا مع بیاناتھیئة تظلّم   

تجدون معلومات عن كیفیة االتصال بنا ھنا تحت:   
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 ھیئة تظلّم الالجئین

Flygtningenævnet 

Adelgade 11-13 

1304 København K 

 61983700 0045رقم الھاتف: 

 fln@fln.dk :البرید اإللكتروني 

www.fln.dk :الموقع على اإلنترنت 

  36977191 (CVR) :رقم المؤسسة  

 

یجاد ذكر رقم القضیة، ورقم الھویة ومعلومات أخرى تسّھل علینا إ ربما عند االتصال بنا سنطلب منكم
 بیاناتكم الشخصیة التي تقوم ھیئة تظلّم الالجئین بالتعامل معھا. 

 

  

كیف تستطیعون االتصال بھ؟ –البیانات مستشار لحمایة  لنا  2 

(DPO) 

 لدى ھیئة تظلّم الالجئین مستشار لحمایة البیانات. ھنا تجدون المعلومات لالتصال بھ:

مستشار حمایة البیانات رسالھ الى  

att. Databeskyttelsesrådgiver 

Adelgade 11-13, 1304 København 

 مستشار حمایة البیانات

61984000  0045رقم الھاتف:  

dpo@uim.dk  :البرید اإللكتروني 
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؟للتعامل معھاالشخصیة وما ھو األساس القانوني  بیاناتكم ملنا معتعامن  ھیھ االھدافما  3  

 

أو  یتكمھو التمّكن من أخذ قرار في قض الھدف من تعامل ھیئة تظلّم الالجئین مع بیاناتكم الشخصیة
.اإلجابة على سؤالكم.  

األساس القانوني لتعاملنا مع بیاناتكم الشخصیة من بین أمور أخرى ھو قانون األجانب2، وقانون حمایة 
 البیانات3، وتطبیق القانون لحمایة البیانات. ویتعلّق األمر بالموادّ في:

 

 قانون حمایة البیانات

)موافقة(  1، المقطع الثاني، رقم 8المادة  -  

)اجراءات السلطھ( 3و  2، المقطع الثاني، رقم8المادة  -  

ة المجلس للبیانات قانونیة لمعالجإذا اتصلت بمجلس الالجئین فیما یتعلق بسؤال عام ، فسیتبع األسس ال
(ج) (االلتزام القانوني). في حالة ان االمر  ١) من الئحة حمایة البیانات. ١(٦الشخصیة من المادة 

ة وصول متعلق بالحصول على الوثائق ، فإن األساس القانوني ھو القانون العام الغیر محجب. في حال
من قانون اإلدارة العامة ، وفي  ٤القانوني ھو الفصل األطراف إلى قضایا صنع القرار ، فإن األساس 

من  ٣قرة حالة االستفسارات المتعلقة بحقوق موضوع البیانات ، فإن األساس القانوني ھو المادة ، الف
(حقوق موضوع البیانات ٣(ج) (االلتزام القانوني) ، راجع الفصل  ١الئحة حمایة البیانات.  ). 

 

كم؟بیاناتھل من واجبكم تسلیمنا  4  

 

ضیتكم. إذا لم من أخذ القرار في ق نمن واجبكم تسلیمنا البیانات الضروریة لتتمّكن ھیئة تّظلم الالجئی
في التعاون  تعطونا ھذه البیانات، فقد یلحق ذلك الضرر بقضیتكم. ویمكنكم قراءة المزید عن واجبكم

  40لتوضیح القضیة في قانون األجانب المادة رقم 

 

؟تعامل معھانقوم بال يالشخصیة الت البیاناتما ھي  5  

                                                

 إعالن للقانون رقم 117 من تاریخ 02/10/2017 حول قانون األجانب مع التعدیالت الالحقة. 2
قانون رقم 502 من تاریخ 23/05/2018 حول مواّد إضافیة لتطبیق القانون حول حمایة األفراد فیما یتعلّق بالتعامل مع البیانات الشخصیة والتبادل  3

 الحّر لھذه البیانات.
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 یمكننا حسب الضرورة التعامل مع األنواع التالیة من بیاناتكم الشخصیة:

بیانات شخصیة عادیة (مثل االسم والعنوان واألحوال العائلیة) -  

بیانات حول وجود أي مخالفات قانونیة -  

ي)والدینبیانات شخصیة حّساسة (مثل المعلومات الصحیة والمعلومات حول االنتماء السیاسي  -  

 

 

الشخصیة؟ البیاناتشخصیة ولمن نسلّم ھذه  بیاناتممن نتلّقى  6  

 

یة من الجھات الرسمیة عندما ستقوم ھیئة تظلّم الالجئین بمعالجة قضیتكم، فتستلم الھیئة الوثائق في القض
 األخرى وبشكل رئیسي من دائرة شؤون األجانب والشرطة. 

ئیسي إلى:الحاالت بتسلیم بیاناتكم إلى جھات أخرى وبشكل روتقوم ھیئة تظلّم الالجئین في بعض   

 

وزارة شؤون األجانب واالندماج -  

دائرة شؤون األجانب -  

لجنة شؤون األجانب -  

منّظمة مساعدة الالجئین -  

 مركز الھویة الوطنیة

جمةتر  

الشرطھ والنیابھ العامھ -  

 المخابرات العامھ

 محامى الدولھ

وزارة الخارجیة -  
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وزارة العدل -  

مجلس الشعب (البرلمان) -  

المحقّق البرلماني -  

 

  ؟كم الشخصیةبیاناتما ھو مصدر  7

 

 نستلم غالبا بیاناتكم التي نقوم بالتعامل معھا، من:

 

سجّالت وزارة شؤون األجانب واالندماج -  

جھات رسمیة أخرى مثل دائرة شؤون األجانب والشرطة -   

مصادر مفتوحة للعامة مثل مواقع على اإلنترنت ومواقع للتواصل االجتماعي -  

(CPR) السجل المركزي لألفراد   -  

 

 

كم الشخصیة؟بیاناتالتي نحتفظ فیھا ب الفترةكم  8  

لمھا إلى نقوم بتدوین وتخزین المعلومات الشخصیة الخاصة بك وفقًا ألھداف المعالجة المذكورة ، ونس
 یم ملموسسنوات تقریبًا). ثم سنقوم بإجراء تقی ٥سلطات األرشیف وفقًا لقواعد قانون األرشیف (كل 

معلومات حول ما إذا كنا بحاجة إلى االحتفاظ بالمعلومات. سیتم تضمینھ في ھذا التقییم ما إذا كانت ال
خ. إذا لم یكن لدینا ضروریة للحاالت المستقبلیة ، على سبیل المثال. فیما یتعلق بطلبات االستئناف ، إل

 حاجة إداریة لالحتفاظ بالمعلومات ، فسیتم حذفھا

ھل یمكنكم سحب موافقتكم؟ 9  

م في أي وقت سحب الالجئین الموافقة للتعامل مع بیاناتكم الشخصیة، فیمكنكإذا كنتم قد منحتم ھیئة تظلّم 
الموجودة  ھذه الموافقة. إذا أردتم سحب موافقتكم، فیمكنكم االتصال بنا عن طریق المعلومات لالتصال

.1عاله تحت نقطة   
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الذي قمتم فیھ  قبل الوقتإذا قررتم سحب موافقتكم، فما زال بإمكاننا التعامل مع البیانات التي استلمناھا 
افقھ. لذلك ، إذا ى قانونیة معالجة بیاناتك الشخصیة حتى وقت سحبك للموال یؤثر عل بسحب موافقتكم.

 . سحبت موافقتك ، فلن یكون ساري المفعول اال فقط بعد وقت سحب الموافقھ

 

ما ھي حقوقكم؟ 10  

 

التصال بنا. ولكم لكم بعض الحقوق المتعلّقة بتعاملنا مع بیاناتكم. إذا أردتم استعمال ھذه الحقوق، فعلیكم ا
 الحقوق التالیة:

بیاناتكم التي نقوم التعامل معھالكم حق االّطالع على  - وعدد من المعلومات اإلضافیة ، بما في ذلك  -
 .الغرض من المعالجھ

عنكم او شطبھا لھومضللكم الحق في تصحیح بیانات شخصیة خاطئة  - . 

تعد  ، إذا لم محدودةفي بعض الحاالت الخاصة لكم الحّق في الحد من بیاناتكم أو إلغائھا او معالجھ  -
 البیانات ضروریة لمعالجة قضیتكم او الجواب على اسئلتكم

على تعاملنا مع بیاناتكم الشخصیة. في بعض الحاالت یمكنكم تقدیم شكوى -  

ل بیاناتكم تحوی نتعامل معھا عنك ، أو تلقي نسخة مطبوعة من البیانات الشخصیة التي لكم الحق في -
 الشخصیة من مسؤول عن البیانات إلى مسؤول آخر، ولكن 

  

البیانات التعامل مععلى  المراقبة یمكنكم تقدیم شكوى لمدیریة 11   

 

نكم تقدیم شكوى إذا كنتم غیر راضین عن الطریفة التي قمنا فیھا بالتعامل مع بیاناتكم الشخصیة، فیمك
 لمدیریة المراقبة على التعامل مع البیانات. 

قبة على التعامل مع البیانات على موقع:وتجدون معلومات لالتصال بمدیریة المرا  

www.datatilsynet.dk 
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