
 

    

  الالجئین تظلم   ھیئة     
  

  

 

  

 إشعار حول كیفیة التعامل مع بیاناتكم الشخصیة وفقا لقانون الحفاظ على البیانات  

بیانات شخصیة متعلق ة نتلقى كیفیة تعامل الھیئة مع بیاناتكم الشخصیة. لقد  لتبلغكم ترسل ھیئة تظلم  الالجئین لكم ھذه المواد   

  بكم في حال: 

تم شكوى على قرار أخذت -  دائرة األجانب هأنك م قدم 

 للشكاوى التلقائیةمن ضمن المعالجة  الالجئینإلى ھیئة تظلم  همن دائرة األجانب متعلق بكم قد تم رفع اصادر اأن  قرار -

 سابقا اأنك م طلبتم من ھیئة تظلم  الالجئین النظر مجددا في قضیة تم  أخذ القرار فیھ -

 الالجئین فیما یتعلق بسؤال عامھیئة تظلم  بـ ماتصلت مأنك -

 مالوصول إلى ملف شكواك مطلبت مانك -

 مالوصول إلى البیانات الشخصیة التي نتعامل معھا بخصوصك مطلبت مأنك -

 ه الالجئین بالنیابة عن شخص آخر كممثل من طرفھیئة تظلم  بـ ماتصلت مأنك -

 من قانون األجانب 2الفقرة  40مدرجة في معالجة قضیة شخص آخر وفقًا للمادة  مأن معلوماتك -

 

الشخصیة ومن بینھا جمع  ، سیتم  التعامل مع بیاناتكمكمالشكوى أو استفسار ةقضی لكي تتمكن ھیئة تظلم  الالجئین من معالجة

أو جزئیا عن طریق بأكملھا امل مع بیاناتكم التع ىجریالبیانات واالحتفاظ بھا وفي بعض الحاالت تسلیمھا لجھات أخرى. و

 التعامل اإللكتروني مع البیانات.

  

عندما نستلم بیاناتكم الشخصیة منكم  فیجب على ھیئة تظلم  الالجئین إفادتكم بعدد من المعلومات 1بموجب قانون حمایة البیانات

 أو من جھات أخرى.

 قع علینا إفادتكم بھا، ھي:تالمعلومات التي  

 كیف تستطیعون االتصال بنا؟  – البیاناتنحن المسؤولون عن  .1

 ؟هكیف تستطیعون االتصال ب –لدینا مستشار لحمایة البیانات  .2

 من تعاملنا مع بیاناتكم الشخصیة وما ھو األساس القانوني للتعامل معھا؟ األھداف يھ ما .3

 ھل من واجبكم تسلیمنا بیاناتكم؟ .4

 بالتعامل معھا؟ ما ھي البیانات الشخصیة التي نقوم .5

 ممن نتلقى بیانات شخصیة ولمن نسلم ھذه البیانات الشخصیة؟ .6

 ما ھو مصدر بیاناتكم الشخصیة؟  .7

 التي نحتفظ فیھا ببیاناتكم الشخصیة؟ ما ھي المدة .8

 ھل یمكنكم سحب موافقتكم؟ .9

 كم؟بـفیما یتعلق بمعالجة المعلومات الخاصة  ما ھي حقوقكم .10

 بة البیانات   مراق دائرةیمكنكم تقدیم شكوى ل .11

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

تصالكم بنا. وتجدون معلومات عن كیفیة االتصال بنا في أسفل ھذه الصفحة تحت اال فیمكنكمإذا كان لدیكم أسئلة، 

 .1نقطة ال

                                                           
حول حمایة األفراد فیما یتعلق بالتعامل مع البیانات  2016أبریل  27من تاریخ   2016/ 679 1 (EU)قانون البرلمان األوروبي والمجلس  1

 EF./95/46الشخصیة والتبادل الحر  لھذه البیانات وحول إلغاء توجیھات 
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 االتصال بنا؟  تستطیعونكیف  –نحن المسؤولون عن البیانات  1

   ھیئة تظلم  الالجئین ومكتب ھیئة تظلم  الالجئین المسؤولون عن كیفیة تعاملنا مع بیاناتكم الشخصیة.

 أدناه.تجدون معلومات عن كیفیة االتصال بنا 

 

 تظلم  الالجئین ھیئة
Flygtningenævnet 

Adelgade 11-13  
1304 København K  

 0045 61983700 رقم الھاتف:     

  fln@fln.dkالبرید اإللكتروني:  

 www.fln.dkالموقع على اإلنترنت:  
   CVR 36977191))رقم المؤسسة: 

  

ربما ذكر رقم القضیة ورقم الھویة ومعلومات أخرى تسھ ل علینا إیجاد   عند االتصال بنا سنطلب منكم

 بیاناتكم الشخصیة التي تقوم ھیئة تظلم  الالجئین بالتعامل معھا. 

   

 ؟هكیف تستطیعون االتصال ب – (DPO)لنا مستشار لحمایة البیانات  2

 یمكن االتصال بالشخص بالطرق التالیة:لدى ھیئة تظلم  الالجئین مستشار لحمایة البیانات.  

 dpo@hjemst.dkالبرید اإللكتروني: 

 4530657800+ھاتف: 

  Flygtningenævnet, att. Databeskyttelsesrådgiver, Adelgade 11-13, 1304 København K رسالة:

 

 االهداف من تعاملنا مع بیاناتكم الشخصیة وما هو األساس القانوني للتعامل معھا؟هي ما  3

أو   الھدف من تعامل ھیئة تظلم  الالجئین مع بیاناتكم الشخصیة ھو التمكن من أخذ قرار في قضیتكم

 اإلجابة على سؤالكم.

، قانون حمایة  1من بین أمور أخرى ھو قانون األجانب بیاناتكم الشخصیةاألساس القانوني لتعاملنا مع 

 حمایة البیانات. ویتعلق األمر بالمواد في:نظام ، 2البیانات

 

 حمایة البیاناتنظام 

 )البیانات الشخصیة العامة( 6المادة  -

o  الحرف أ )الموافقة( 1الفقرة 

o  (التزام قانونيالحرف ج ) 1الفقرة 

o  (ممارسة السلطة) الحرف ي 1الفقرة 

 

 )البیانات الشخصیة الحساسة( 9المادة  -

o  الحرف أ )الموافقة( 2الفقرة 

o  المَسَجل(المعلومات المنشورة من قبل الحرف ي ) 1الفقرة 

 

  

                                                           
 بشأن قانون األجانب والتعديالت الالحقة. 02/10/2019تاريخ  1022األمر القانوني رقم  1
 بیانات. هكذاحماية األفراد فیما يتعلّق بالتعامل مع البیانات الشخصیة والتبادل الحّر ل نظامحول موادّ إضافیة ل 2018/05/23من تاريخ  502قانون رقم  2
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o  الحرف ف )الحق القانوني( 2الفقرة 

o  االھتمامات المجتمعیة األساسیة(الحرف غ  2الفقرة( 

 

 قانون حمایة البیانات

 )الموافقة( 1رقم  2الفقرة  8المادة  -

 (ممارسة السلطة) 3رقم  2الفقرة  8المادة  -

 

للبیانات الھیئة تبع األسس القانونیة لمعالجة تالالجئین فیما یتعلق بسؤال عام، فسھیئة تظلم إذا اتصلت 

 )االلتزام القانوني(. في حالةالحرف ج من نظام حمایة البیانات  1الفقرة  6المادة بموجب الشخصیة 

إلى  الشخص المعنيقانون وصول ان االمر متعلق بالحصول على الوثائق فإن األساس القانوني ھو 

، فإن األساس القانوني ھو الفصل فیھاقرار تم اتخاذ . في حال وصول األطراف إلى قضایا المعلومات

ن األساس البیانات، فإمسجلي من قانون اإلدارة العامة وفي حال االستفسارات المتعلقة بحقوق  4

راجع  )االلتزام القانوني( الحرف ج من نظام حمایة البیانات 1الفقرة  6المادة بموجب القانوني ھو 

  (.المَسَجل)حقوق  3الفصل 

  

 هل من واجبكم تسلیمنا بیاناتكم؟ 4

من واجبكم تسلیمنا البیانات الضروریة لتتمك ن ھیئة تظ لم الالجئین من أخذ القرار في قضیتكم. إذا لم 

قضیتكم. یمكنكم قراءة المزید عن واجبكم في التعاون  بـذلك یضر ھذه البیانات، فقد  تسلمونا

 .40لتوضیح القضیة في قانون األجانب المادة 

 

  ما هي البیانات الشخصیة التي نقوم بالتعامل معھا؟ 5

 یمكننا حسب الضرورة التعامل مع األنواع التالیة من بیاناتكم الشخصیة:
 

 (األسریة)مثل االسم والعنوان واألحوال عامة بیانات شخصیة  -

 بیانات حول وجود أي مخالفات قانونیة -

 بیانات شخصیة حس اسة )مثل المعلومات الصحیة والمعلومات حول االنتماء السیاسي والدیني( -

  
  

 ولمن نسلم البیانات الشخصیة؟البیانات الشخصیة ممن نتلقّى  6

الرسمیة عندما تقوم ھیئة تظلم  الالجئین بمعالجة قضیتكم، فتستلم الھیئة الوثائق في القضیة من الجھات 

 دائرة األجانب والشرطة. قبل وبشكل رئیسي من األخرى
 

 وتقوم ھیئة تظلم  الالجئین في بعض الحاالت بتسلیم بیاناتكم إلى جھات أخرى وبشكل رئیسي إلى:

 

 واالندماجوزارة األجانب  -

 دائرة األجانب -

 األجانبھیئة تظلم  -

 منظمة مساعدة الالجئین  -

  ثبوتات الشخصیةللالوطنی مركز ال -

 المترجمون -

  ةالعام ةوالنیاب ةالشرط -
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 المخابرات  -

 ةالدول محامي -

 وزارة الخارجیة -

 وزارة العدل -

 البرلمان -

 المحقق البرلماني -

  

 ما هو مصدر بیاناتكم الشخصیة؟  7

 :قبل نستلم غالبا بیاناتكم التي نقوم بالتعامل معھا، من 

  

ت وزارة األجانب واالندماج -  سجال 

 جھات رسمیة أخرى مثل دائرة األجانب والشرطة -

 مثل مواقع على اإلنترنت ومواقع للتواصل االجتماعي عامالمصادر المتاحة لل -

 (CPR)السجل المركزي لألفراد  -

  
  

 فیھا ببیاناتكم الشخصیة؟التي نحتفظ  ةما هي المد 8

وفقاً ألھداف المعالجة المذكورة ونسلمھا إلى  منقوم بتدوین وتخزین المعلومات الشخصیة الخاصة بك

خاص سنوات تقریباً(. ثم نقوم بإجراء تقییم  5سلطات األرشیف وفقاً لقواعد قانون األرشیف )كل 

 في ھذا التقییم ما إذا كانت المعلومات  هینحول ما إذا كنا بحاجة إلى االحتفاظ بالمعلومات. یتم تضم

ضروریة للحاالت المستقبلیة، على سبیل المثال فیما یتعلق بطلبات االستئناف إلخ. إذا لم یكن لدینا  

 .حاجة إداریة لالحتفاظ بالمعلومات، فیتم حذفھا
 

 هل یمكنكم سحب موافقتكم؟ 9

إذا كنتم قد منحتم ھیئة تظلم  الالجئین الموافقة للتعامل مع بیاناتكم الشخصیة، فیمكنكم في أي وقت سحب 

عن طریق المعلومات لالتصال الموجودة   التواصل معناھذه الموافقة. إذا أردتم سحب موافقتكم، فیمكنكم 

 .1نقطة العاله تحت أ
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 . إذا ةللموافق مالشخصیة حتى وقت سحبك میؤثر على قانونیة معالجة بیاناتك فال إذا قررتم سحب موافقتكم

 .ةالمفعول اال فقط بعد وقت سحب الموافق ا، فلن یكون ساریمموافقتك مسحبت

 

  ما هي حقوقكم؟ .10

ولكم  ھذه الحقوق، فعلیكم االتصال بنا. التمتع ببعض الحقوق المتعلق ة بتعاملنا مع بیاناتكم. إذا أردتم لدیكم  

 الحقوق التالیة:
 

باإلضافة إلى عدد من المعلومات اإلضافیة التعامل معھا بـلكم حق االط الع على بیاناتكم التي نقوم  -

 بما في ذلك أغراض المعالجة

 

 ھاحذفلكم الحق في تصحیح بیانات شخصیة خاطئة ومضللة عنكم او  -

 

، إذا لم تعد بیانات عنكم ةمعالج تحدیدبیاناتكم أو  حذففي بعض الحاالت الخاصة لكم الحق في  -

 البیانات ضروریة لمعالجة قضیتكم او الجواب على اسئلتكم

 

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

 

، أو تحویل متلقي نسخة مطبوعة من البیانات الشخصیة التي نتعامل معھا عنك لكم الحق في -

 ن مسؤول بیانات إلى مسؤول آخربیاناتكم الشخصیة م

   

 

  البیاناتمراقبة  دائرةیمكنكم تقدیم شكوى ل 10

شكوى إذا كنتم غیر راضین عن الطریفة التي قمنا فیھا بالتعامل مع بیاناتكم الشخصیة، فیمكنكم تقدیم 

 .مراقبة البیانات لدائرة

 

  www.datatilsynet.dk على موقع دائرة مراقبة البیاناتتجدون معلومات لالتصال ب

  


