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ی کار باالی اطالعات شما گونگدر مورد چ داده هاحفاظت از  مقررات براساس اطالعیه  

 
شخصی شما  اطالعاترا برای شما می فرستد تا به اطالع شما رسانیده شود، که محکمه با  نوشته آتیمحکمه پناهنده گان 

به موضوعات ذیل بدست آورده ایم: ارتباطشخصی شما را در  اطالعاتمی نمایید. ما  برخوردچگونه   
 

 است، شکایت نموده اید،  رفتهگصورت که از طرف اداره امور خارجیان  یفیصله اشما باالی که  -

به شما گی به شکایت ه رسیدۀ خودبخودی فیصله اداره امور خارجیان در مورد شما به حیث بخشی از پروسکه  -

 محکمه پناهنده گان راجع گردیده است، 

 تا یک کیسی را که قبأل فیصله شده، دوباره بازبینی کند. ،گان تقاضا نموده ایده شما از محکمه پناهندکه  -

 ان مراجعه نموده اید،گبه محکمه پناهنده  کلی شما در مورد یک سئوالکه  -

 شکایت را نموده اید،مورد اسناد کیس به  دسترسیشما درخواست که  -

 آن کار میکنیم تقاضای معلومات نموده اید،  باالیمورد آن اطالعات شخصی تان که ما شما درکه  -

 ان مراجعه نموده اید، یا گده کیس به محکمه پناهنده نر به صفت پیشبرگدی شخصی از گشما به نماینده که  -

ر وارد کیس شده است که در مطابقت به بند گی کیس یک شخص دیگکه اطالعات شما در رابطه به رسیده این -

    ارجیان قرار دارد. خقانون  چهلمماده  دوم

، باالی یا به مراجعه شما جواب بدهد گی کنده شما را رسیدمورد شکایت بخاطری اینکه محکمه پناهنده گان بتواند کیس 
فرستادن در بعضی موارد ، نگهداری و اطالعاتشخصی شما کار صورت خواهد گرفت، از جمله بدست آوردن  اطالعات
داده ها شما بطور مجموعی یا قسمی به کمک یک سیستم کمپیوتری کار با  اطالعاتالی به مراجع دیگر. کار با اطالعات

  انجام می شود. 
 

خود طریق از یا شما را  در مورد اطالعات شخصیمحکمه پناهنده گان، موقعی که  1 داده هاحفاظت از ات مقررمطابق 
   ه معلومات ها را به اطالع شما برساند.  لآورد، باید یک سلسمی یا دیگران بدست و تان 

 
 رسانیم، عبارتند از:ببه اطالع شما باید معلومات های را که ما 

 
 شما چطور می توانید با ما تماس بگیرید؟ –هستیم  داده هاما مسئوول  .1

  شما چطور می توانید با او تماس بگیرید؟ -داریم ی شخصیاز داده هاما یک مشاور حفاظت  .2

 شخصی شما کار میکنیم؟ اطالعاتهدف و مبنای حقوقی در این رابطه چیست، که ما باالی  .3

  ؟اطالعات تان را در اختیار ما قرار دهدهستید  آیا شما موظف .4

  می نماییم؟ یگرسیده را شخصی  اطالعاتما کدام  .5

شخصی شما را به کدام مراجع می  تاطالعابدست می آوریم، و  کدام مراجعشخصی شما را از  اطالعاتما  .6

 فرستیم؟ 

  شخصی شما کجاست؟ اطالعاتمنشای  .7

 ؟کنیمنگهداری می زمان شخصی شما را چی مدت  اطالعاتما  .8

 . شما میتوانید رضایت تان را پس بگیرید .9

  چی حقوقی دارید؟در رابطه به کار باالی اطالعات شخصی تان از جانب ما شما  .10

 شکایت کنید. هاداده  تفتیششما میتوانید به اداره  .11

 در ذیل معلومات های مفصلی را بدست می آورید، که ما باید آنها را به اطالع شما برسانیم. 

                                                           
 
شخصی و  اطالعاتدر مورد حفاظت فیزیکی افراد در رابطه به کار باالی  2016اپریل سال  27مؤرخ  EU( 679/2016(پارلمان و شورای اروپا مقررات  1

 .EF/95/46 شماره و در مورد انحالل دایرکتیف معلوماتدر مورد تبادل آزاد 
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و نخست اگر سئوالی دارید، شما میتوانید با ما به تماس شوید. شما میتوانید معلومات های تماس با ما را در پایان صفحه 
 مشاهده نماید. در این صفحه 1زیر شماره 

 
شما چطور می توانید با ما تماس بگیرید؟ –هستیم ها داده. ما مسئوول 1  

که ما در مورد شما  شخصی است، اطالعاتکار باالی آن محکمه پناهنده گان و سکرتریت محکمه پناهنده گان مسئوول 
 مشاهده نماید.اینجا شما میتوانید معلومات های تماس با ما را آنها کار می نماییم. باالی 
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را که  معلومات هایدر صورت مراجعه به ما، از شما تقاضا میشود تا شماره دوسیه، شماره هویت شخصی و دیگر 
 شخصی شما کمک کند، که محکمه پناهنده گان باالی آن کار مینمایید، معلومات بدهید. اطالعاتمیتواند در یافتن آن 

 
 شما چطور می توانید با او تماس بگیرید؟ - داریم (DPO)شخصی  از داده هایما یک مشاور حفاظت . 2

 
با این شخص میتوانید از طریقه های ذیل تماس برقرار شخصی دارد.  از داده هاییک مشاور حفاظت محکمه پناهنده گان 

 کنید:
 
E-mail: dpo@hjemst.dk  
Telefon: +45 3065 7800 

ان، قابل توجه مشاور حفاظت از داده های شخصیگنامه: محکمه پناهنده   
Flygtningenævnet  
att. Databeskyttelsesrådgiver  
Adelgade 11-13 
1304 København K  
 

 شخصی شما کار میکنیم؟ اطالعاتف و مبنای حقوقی در این رابطه چیست، که ما باالی اهدا. 3
 

شخصی در مورد شما را به این هدف بررسی میکند، تا بتواند در مورد کیس شما تصمیم  اطالعاتمحکمه پناهنده گان 
  یا به مراجعه شما جواب بدهد.  اتخاذ نمایید

 

مبنای حقوقی کار ما باالی اطالعات شخصی شما از جمله براساس قانون امور خارجیان2، قانون حفاظت از داده ها3 و 

د:نمیشو بخشهای ذیلدر زیر شامل مفاد  که ،صورت میگیرد داده هااز حفاظت ات مقرر  

 

از داده های شخصیحفاظت مقررات در   
 

 )اطالعات شخصی معمولی( ششم ماده -
o فقره، اول بند a )رضایت( 
o فقر، اول بند c (الزامات )قانونی  
o  فقره، اولبند e (اعمال قدرت) 

                                                           
 در مورد قانون خارجیان با تعدیالت نهایی. 02/10/2017 مؤرخ 1117مقرره شماره  2
حفاظت فیزیکی افراد در رابطه به کار باالی اطالعات شخصی و در در مورد تصامیم مکمل برای قانون در مورد  23/05/2018مؤرخ  502قانون شماره  3

 مورد تبادل آزاد چنین اطالعات. 
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 شخصی حساس( اطالعات) نهم ماده -

o فقره، دوم بند a )رضایت( 

o فقره دوم، بند e (توسط شخص منتشر شده  اطالعات)راجسترشده 

o فقره دوم، بند f )الزامات قانونی( 

o فقره دوم، بند g  (اجتماعیمهم )منافع   

 در قانون حفاظت از داده های شخصی

 )رضایت( اول فقره ،دومبند ، هشتم ماده -

 (اعمال قدرت) فقره سوم ،دوم، بند هشتمماده  -

ان در رابطه به مطرح نمودن یک سئوال کلی مراجعه نمایید، محکمه کار باالی گدر صورتیکه شما به محکمه پناهنده 
)الزامات قانونی( c فقره ، بند اول، ششم مادهدر مقررات حفاظت از داده ها در قانونی که  بر مبنایاطالعات شخصی را 

دسترسی  قانوناسناد مطرح باشد مبنای قانونی آن  سترسی بهموضوع دردیده است، دنبال مینمایید. در صورتیکه گتصریح 
اداری می  قانونماده چهارم ر مبنای قانونی آن گی از شخص دیگبه اطالعات می باشد. در مورد پیشبردن کیس به نماینده 

در مقررات ن باشد. در صورتیکه مراجعه در مورد حقوق شخص راجستر شده مطرح باشد، در آنصورت مبنای قانونی آ
 ماده سومدر مطابقت با که ردیده است، گ)الزامات قانونی( تصریح c فقره ، بند اول ماده ششمحفاظت از داده ها در 

   رفته میشود.  گ)حقوق فرد راجستر شده( مد نظر 

  ؟تان را در اختیار ما قرار دهد اطالعاتهستید  آیا شما موظف. 4

هستید، که ضروری پنداشته میشود، تا محکمه پناهنده گان بتواند کیس شما را فیصله نمایید.  اطالعاتیشما موظف به دادن 
برای دسترس ما قرار ندهید، ممکن است به زیان کیس شما تمام شود. شما می توانید در اگر شما این اطالعات را 

ماده ، ه ارائه معلومات برای کیس تاندر زمینکردن تان در رابطه به همکاری  های معلومات بیشتر در مورد مسئوولیت
   .مطالعه نمایید راقانون خارجیان  40

 شخصی کار می نماییم؟ اطالعاتما باالی کدام . 5

:ی می نماییمگرسیده زیر  وری هایگکتشخصی شما را در اطالعات ما میتوانیم، در صورتیکه الزم دانسته شود،   
 

 (تان میلیفا روابطمعمولی شخصی )بطور مثال نام، آدرس و  اطالعات -
 احتمالی در مورد موضوعات جزایی اطالعات -
در مورد وابستگی های سیاسی و مذهبی  معلوماتسالمتی و  معلوماتشخصی حساس )بطور مثال  اطالعات -

 تان(

 شخصی شما را به کدام مراجع می فرستیم؟  اطالعاتبدست می آوریم، و  کدام مراجعشخصی شما را از  اطالعاتما . 6

گی کند، محکمه اسناد کیس شما را از مراجع دیگر دولتی بدست می ه کیس شما را رسیدباید محمکه پناهنده گان موقعیکه 

  آورد، بطور خاص از اداره امور خارجیان و پولیس. 

 

جع دیگر می فرستد، بطور خاص:در مورد شما را به مرا اطالعاتدر بعضی موارد محکمه پناهنده گان   

 

 جذب در جامعهوزارت امور خارجیان و به  -

 انگعودت کننده اداره امور به  -

 اداره امور خارجیانبه  -

 شورای خارجیانبه  -

 سازمان کمک به پناهنده گانبه  -

 مرکز ملی هویتبه  -

 ترجمان هابه  -

 څارنوالیپولیس و به  -
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  یاستخبارات اتاداربه  -

 وکیل دولتیبه  -

 وزارت امور خارجهبه  -

 به وزارت عدلیه -

 پارلمانبه  -

 پارلماندولتی قاضی به  -

 

؟می آید کجااز شخصی شما  اطالعات. 7  

 

:از ادارات ذیل می آیندکه ما در مورد شما باالی آن کار مینماییم، بطور خاص  اطالعاتی  

 

 جذب در جامعهوزارت امور خارجیان و ادارات  ازثبت شده  اطالعات -

 رسمی دیگر، بطور مثال اداره امور خارجیان و پولیس راجعم -

 ، بطور مثال سایت های انترنیتی و رسانه های مجازیمنابع قابل دسترس عمومی -

 (CPR)اداره ثبت احوال مرکزی  -

 

؟کنیمشخصی شما را چی مدت زمان نگهداری می  اطالعات. 8  

هداری می کنیم و آنرا در مطابقت با گو ن ثبتی ذکر شده گما اطالعات شخصی در مورد شما را با توجه به اهداف رسیده 

بعد از آن ما یک ارزیابی مشخص انجام  انی تحویل می دهیم.گبه مقامات بای)تقریبأ هر پنج سال( انی گمقررات قانوان بای

رفته گزیابی مدنظر هداری کنیم یا خیر. چیزی که در این ارگآیا ما نیازی داریم که اطالعات داده شده را نخواهیم داد که 

، بطور مثال در رابطه به درخواست های یا خیر الزمی می باشدمیشود اینست که آیا این اطالعات برای کیس های آینده 

هداری اطالعات نداشته باشیم، این اطالعات از بین برده میشوند. گر ما کدام نیازی اداری برای نگو غیره. ا بررسی مجدد  

 

رضایت تان را پس بگیریدشما میتوانید . 9  

 

، هر زمانی که خواسته باشید می باالی اطالعات شخصی شما کار کنداگر به محکمه پناهنده گان رضایت داده اید که 
بخواهید رضایت تان را پس بگیرید، شما می توانید از طریق  شما توانید رضایت تان را پس بگیرید. در صورتیکه

نوشته شده است، با ما تماس بگیرید. 1معلومات های تماس، که در زیر شماره   
 

رفتن گدر اجراات قانونی کار باالی اطالعات شخصی شما تا زمان پس به پس گرفتن رضایت تان تصمیم گرفتید، شما اگر 
یری رضایت تان گرفتید، درست از همین زمان است که پس گر شما رضایت تان را پس گاتأثیری ندارد.  تان رضایت

 مرعی االجرا میشود. 
 

شما چی حقوقی دارید؟ .10  

 
تان از جانب ما، از یک سلسله حقوق برخوردار هستید. اگر می خواهید از حقوق خود  کار باالی اطالعاتشما در مورد 

 استفاده کنید، باید با ما تماس بگیرید. شما از حقوق زیر برخوردار هستید:
   

همچنین یک ، دسترسی داشته باشید، که ما در مورد شما باالی آنها کار میکنیم معلوماتید به آن یشما حق دار -
 ر، از جمله اهداف کار باالی اطالعات.  گمعلومات های دیسلسله 

  
 یا حذف کنید.اصالح را در مورد خود مراه کننده گیا غلط  اطالعاتشما حق دارید  -

 
، در صورتیکه این کنیدمحدود حذف یا خود را  اطالعاتکار در مورد شما در موارد خاص حق دارید که  -

  . الزم پنداشته نمی شوند یا به جواب مراجعه تان تان کیسدیگر برای کار باالی  اطالعات
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 کنید. اعتراضاز جانب ما  شخصی تاناطالعات کار باالی  بعضی موارد در رابطه بهشما می توانید در  -

 
شما حق دارید که یک کاپی از آن اطالعات شخصی تان را که ما باالی آن کار مینماییم دریافت نمایید، یا  -

 ر داده ها انتقال دهید. گاز یک مسئول داده ها به یک مسئول دی اطالعات شخصی تان را
 

 شکایت کنید داده ها تفتیش. شما میتوانید به اداره 11

شکایت کنید.داده ها  تفتیششخصی تان ناراضی هستید، شما می توانید به اداره  اطالعات اگر شما از طرز عملکرد ما با  
 

 www.datatilsynet.dkرا از طریق این سایت پیدا کنید:  داده ها تفتیشاداره با شما میتوانید معلومات های تماس 
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