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ډاټا د حفاظت مقرراتو سره سم ستاسو په معلوماتو )ډاټا( باندې د کار څرنګوالي په اړه خبرتیاوې د   

 
معلوماتو  يد کډوالو محکمه دغه معلومات تاسو ته لیږي، تر څو تاسو ته خبر درکړي چې د کډوالو محکمه ستاسو شخص

معلومات د الندې موضوعګاني په اړه تر السه کړي دي:  يسره څرنګه چلند کوي. مونږ ستاسو په اړه شخص  
 

 تاسو پر هغه فیصلې باندې چې د بهرنیانو چارو ادارې له خوا شوي وو، شکایت کړي،دا چې  -
ستاسو په اړه د بهرنیانو چارو ادارې فیصله د شکایت د غور کولو له پاره په اوتومات توګه کډوالو دا چې  -

 محکمې ته راجع شوي دي،
 چې وړاندې فیصله شوي وو، د سر نه وکټل شي.  ه قضیهده، یو ېتاسو د کډوالو محکمې څخه غوښتې دا چ -
 ،تاسو د یو عام پوښتنې په اړه د کډوالو محکمې ته مراجعه کړيدا چې  -
  غوښتنه کړي، السرسۍد شکایت شوي قضیې اسنادو ته د  تاسودا چې  -
 کي کار کوو،ه معلوماتو غوښتنه کړي چې مونږ پد خپل هغې شخصي معلوماتو په اړه د دا چې تاسو  -
 وګه کدوالو محکمې ته مراجعه کړي، یا تدا چې تاسو د بل چا په استازیتوب د قضیې پر مخ وړونکي په  -
کوم چې د بهرنیانو قانون ، ضیې ته داخل شويقد یو بل کس د قضیې د رسیدګې په اړه ستاسو معلومات دا چې  -

    م بند سره سمون لري. دوهم مادې څلوښتد 
 

یا ستاسو مراجعې ته باندې کار وکړي،  قضیې شکایت شوي پهوکوالی شي ستاسو  هله دې لپاره چې د کډوالو محکم

ستاسو پر شخصي معلوماتو باندې کار کیږي، د هغه د جملې څخه د معلوماتو تر السه کول، د معلوماتو ځواب درکړي، 

باندې کار کول په ټولیز یا تر یو حده د یو  ډاټانورو چارواکو ته معلومات لیږل دي. ستاسو پر په ځینې مواردو ساتل او 

 کمپوتری سیستم په مرسته ترسره کیږي.

 
د ډاټا حفاظت د مقرراتو1 پر بنسټ کله چې د کډوالو محکمه ستاسو په اړه ستاسو له خوا یا نورو له خوا معلومات تر السه 

درکړي.  ونهکوي، باید تاسو ته ځینې معلومات  
 

:یچې مونږ باید تاسو ته درکړو، دا د ونههغه معلومات  
 

 تاسو څنګه کوالی شي مونږ سره اړیکې ونیسئ؟  -مسول یو  ډاټامونږ د  .1
  تاسو څنګه کوالی شي هغه سره اړیکې ونیسئ؟ –یو مشاور لرو  حفاظت اډاټمونږ د  .2
 دا چې مونږ ستاسو پر شخصي معلوماتو باندې کار کوو، څه قانونی موخه او بنسټ لري؟ .3
 ؟مونږ ته خپل معلومات راکړئچې  دنده لرئآیا تاسو  .4
 کار کوو؟ باندېشخصي معلوماتو  وکوم پهمونږ  .5
تر السه کوو، او ستاسو شخصي معلومات کومو چارواکو څخه مونږ ستاسو په اړه شخصی معلومات د  .6

 ؟کووشری سرهچارواکو  وکوم
 څخه راځي؟ ځایکوم  لهستاسو شخصی معلومات  .7
 مونږ ستاسو شخصي معلومات څو مودې له پاره ساتو؟ .8
 .تاسو کوالی شي خپل رضایت بېرته واخلئ .9

 حقونه لرئ؟ کومتاسو شخصي معلوماتو زمونږ د کار په اړه  پهستاسو  .10
 ته شکایت وکړئ.   تفتیش ریاست ډاټاتاسو کوالی شي د  .11

کړو.وړاندې معلومات تر السه کوئ، چې مونږ باید تاسو ته هغه الندې تاسو په تفصیل سره   
 
 

                                                           
کسانو د فیزیکي خوندیتوب د شخصي معلوماتو د کار کولو په اړه، او  مه، د27م کال د اپریل 2016د  679/2016مقرره  )EU(د اروپا پارلمان او شورا  1

 دایرکتیف له منځه وړل په اړه.  EF/46/95معلوماتو د آزاد تبادلي په اړه او لمبر 
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، او يه لیکل شوي دڼپا لمړیپه  پتهکه کومه پوښتنه لرئ، تاسو کوالی شي مونږ سره اړیکې ونیسئ. زمونږ د اړیکې 
.يټکې الندې لیکل شوي د 1همدا راز د   

 
تاسو څنګه کوالی شي مونږ سره اړیکې ونیسئ؟  -مسول یو  ډاټا. مونږ د 1  

، چې مونږ ستاسو په اړه یمسول د رسیدګېد کډوالو محکمه او د کډوالو محکمې سکرتریت د هغه شخصی معلوماتو د 
. پتههغه باندې کار کوو. الندې زمونږ د اړیکې   

Flygtningenævnet 
Adelgade 11-13 
1304 København K 
Tlf nr.: 6198 3700 
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او نور معلومات بیان  PIDلمبر، د هویت شخصي لمبر  دوسیېمونږ تاسو څخه غواړو چې مونږ ته د د مراجعې پر مهال 
ورباندې کار کوي،  هکړئ، چې کیدای شي ستاسو د شخصي معلوماتو د موندلو په برخه کې، کوم چې د کډوالو محکم

  مرسته وکړي. 
 

 تاسو څنګه کوالی شي هغه سره اړیکې ونیسئ؟ –لرو  (DPO) یو مشاور حفظت ډاټا. مونږ د 2
 

طریقې اړیکې ونیسئ: ېتاسو کوالی شي هغه سره په الندیو مشاور لري.  حفاظت ډاټاد کډوالو محکمه د   
 

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

 لیک: د کډوالو محکمه، د شخصي معلوماتو حفاظت مشاور 
Flygtningenævnet  
att. Databeskyttelsesrådgiver  
Adelgade 11-13 
1304 København K  

او بنسټ لري؟ اهداف. دا چې مونږ ستاسو پر شخصي معلوماتو باندې کار کوو، څه قانونی 3  

، یا فیصله کړي ضیهقدي، چې د کډوالو محکمه وکوالی شي ستاسو  ستاسو پر شخصي معلوماتو باندې کار کول موخه دا

 ستاسو مراجعې ته ځواب درکړي. 

 

مونږ ستاسو پر شخصي معلوماتو باندې د بهرنیانو قانون2 پر قانوني بنسټ، د ډاټا حفاظت قانون3 پر بنسټ او د ډاټا ساتنې 

 مقررې پر بنسټ کار کوو، چې د دغو الندې ټکې په برخه ترسره کیږي:

 

قانون حفاظت شخصي ډاټاد   

 

 (معلومات)معمولي شخصي  ماده هشپږم -
o بند،  لمړیa )فقره )رضایت 
o بند،  لمړیc  (ژمنهفقره )قانوني 
o بند،  لمړیe ( د چارواکو واک کارولفقره)  

                                                           
 د بهرنیانو قانون سره د وروستنۍ بدلونونه  02/10/2017لمبر مقرره د  1117 2
 EF/46/95د کسانو د فیزیکي خوندیتوب د شخصي معلوماتو د کار کولو په اړه، او معلوماتو د آزاد تبادلي په اړه او لمبر  23/05/2018م قانون د 502 3

 دایرکتیف له منځه وړل په اړه. 

 

mailto:fln@fln.dk
http://www.fln.dk/
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 )حساس شخصي معلومات( ماده هنهم -
o بند دوهم ،a  رضایت(فقره( 
o بند دوهم ،e ( هغه معلومات چې د راجستر شوي کس لخوا خپاره شويفقره) 
o بند،  دوهمf  (ه)قانوني ژمنفقره 
o بند دوهم ،g  (   اړینې ټولنیزې ګټې)فقره 

 

ډاټا ساتنې مقررهد   

 )رضایت( بند، دوهم فقرهاتمه ماده، اول  -
 د چارواکو واک کارول() بند، دریم فقره اتمه ماده دوهم -

ستاسو پر شخصي معلومات د هغه ، محکمه یاستکه چیري تاسو د یو عام پوښتنې په اړه کډوالو محکمې ته مراجعه کړي 
چیري د کوي. که  رسیدګې، سره سمون لريفقره  C، اول بند د ماده همقرراتو شپږم حفاظتقانوني بنسټ چې د ډاټا 

ضیې ققانون دی. د بل کس په استازیتوب د  السرسۍیي معلوماتو ته د  ټمسله راپورته شي، قانوني بنس السرسۍاسنادو د 
په اړه د حقوقو مراجعې د راجستر شوي کس  که چیري. مه ماده دهپر مخ وړل، قانوني بنسټ یي د ادارې قانون څلور

 رسیدګېپه فقره کې بیان شوي،  C، اول بند د ه مادهمقررات چې په شپږم حفاظتد هغه قانوني بنسټ د ډاټا راپورته شي، 
  سمون لري.سره ( وق)د راجستر شوي کس حق ماده هکیږي چې دریم

   ؟مونږ ته خپل معلومات راکړئچې  دنده لرئآیا تاسو . 4

 قضیهکړئ چې مهم ګڼل کیږي، تر څو د کډوالو محکمه وکوالی شي ستاسو راتاسو دنده لرئ چې هغه معلومات مونږ ته 
معلوماتو د  زیاتو. د ورسیږي زیانته  قضیېفیصله کړي. که چیري تاسو مونږ ته دا معلومات رانکړي، ښایي ستاسو 

مادې ته  ېڅلوښتمپه اړه څرګند شوي، د بهرنیانو قانون  رۍهمکاترالسو کولو له پاره چې ستاسو د معلومات ورکولو د 
.مراجعه وکړئ  

. مونږ د کوم شخصي معلوماتو په اړه کار کوو؟5  

:کووشخصي معلوماتو باندې کار  نیوستاسو پر الندمونږ کوالی شو که چیري الزم وګڼل شي،   
  

 او ستاسو د کورنۍ اړیکې( پتهمعمولي شخصي معلومات )د مثال په توګه، نوم،  -
 موضوعګاني په اړه معلومات رميد احتمالي ج -
حساس شخصی معلومات )د مثال په توګه روغتیایی معلومات او ستاسو د سیاسی او مذهبی اړیکي په اړه  -

 معلومات(

 وتر السه کوو، او ستاسو شخصي معلومات کومکومو چارواکو څخه . مونږ ستاسو په اړه شخصی معلومات د 6
کوو؟شری سرهچارواکو   

د نورو دولتي چارواکو، په  اسناد قضیې ي، محکمه ستاسو دړکو رسیدګېقضیې  ستاسوباید کله چې د کډوالو محکمه 

توګه د بهرنیانو چارو ادارې او د پولیسو څخه تر السه کوي. ځانګړه  

 

توګه:   ځانګړهد کډوالو محکمه په ځینو حالتو کې ستاسو شخصي معلومات نورو چارواکو ته درلیږي، په   

 

 بهرنیانو چارو او په ټولنه کې د جذبیدو وزارت تهد  -

 ستنېدونکو ادارې تهته  هیواد -

 بهرنیانو چارو ادارې تهد  -

 د کډوالو شورا ته -

 کډوالو سره مرستې ټولنې تهد  -

 ته د هویت ملی مرکز -

 ته  ژباړونکو -

 څارنوالي ته پولیس او -
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 استخباراتی ادارو ته -

 دولتي وکیل ته  -

 بهرنیو چارو وزارت ته -

 عدلیې وزارت ته -

 پارلمان ته -

 ته يپه پارلمان کې دولتي قاض -

 

کوم ځای څخه راځي؟ لهمعلومات  ي. ستاسو شخص7  

:اځيتوګه د الندې ځایو څخه ر ځانګړهباندې کار کوو، په ورومات چې مونږ علستاسو په اړه هغه م  

 

  له خوا اداراتود بهرنیانو چارو او په ټولنه کې د جذبیدو وزارت  د ثبت شوي معلومات -

 توګه د بهرنیانو چارو ادارې او د پولیسو له خوا د مثال پهد نورو دولتي چارواکو له خوا،  -

 لري، د مثال په توګه انترنیټي سایتونه او سوشیال مدیا السرسۍې چې ټول ورته هغه سرچین -

 (CPR)مرکزی اداره احوال د ثبت  وګړود  -

  

. مونږ ستاسو شخصي معلومات څو مودې له پاره ساتو؟8  

، او د آرشیف قانون یي ساتو او ثبتوواهدافو سره سم ستاسو په اړه شخصي معلومات  رسیدګېذکر شوي د مونږ 
تر دې وروسته مونږ به یوه دقیقه ې مقرراتو سره سم )تقریبأ هر پنځه کال( د آرشیف چارواکو ته سپارو. جوړون

هغه څه چې په دغه ارزونه ترسره کوو چې آیا مونږ دې ته اړتیا لرو چې ورکړل شوي معلومات وساتو که نه. 
اره الزم ګنل کیږي که نه، د مثال په توګه قضیو له پ وارزونه ورته پام کیږي دا ده چې آیا دا معلومات د راتلونک

ې اړتیا و نه ارمونږ د معلوماتو ساتلو لپاره ادچیري د قضیې د بیا ارزونې د غوښتنې په تړاو، او داسي نور. که 
 لرو، نو دا معلومات له منځه وړل کیږي.  

 

. تاسو کوالی شي خپل رضایت بېرته واخلئ9  

که تاسو کډوالو محکمې ته رضایت ورکړي، چې ستاسو پر شخصي معلوماتو باندې کار وکړي، تاسو هر کله کوالی شي 
تاسو غواړئ خپل رضایت بېرته واخلئ، تاسو کوالی شي مونږ سره د اړیکې چیري چې خپل رضایت بېرته واخلئ. که 

. ټکې الندې لیکل شوي دي، اړیکې ونیسئ 1معلومات له الرې چې د   
 

، مونږ ال کوالی شو چې ستاسو پر شخصي معلوماتو باندې کار ئکه تاسو پریکړه دې وکړه چې خپل رضایت بېرته واخل
کله چې تاسو خپل رضایت بېرته واخلئ،  .دهوکړو، چې د رضایت د بېرته اخستني مهال نه مخکې مونږ یی تر السه کړي 

  د همدغه شیبې نه د رضایت بېرته اخستنې عملی کیږي. 
 

. تاسو څه حقونه لرئ؟10  

تاسو د هغو معلوماتو په اړه چې مونږ ورباندې کار کوو، ځینې حقونه لرئ. که غواړئ چې د خپل حقونو څخه ګټه واخلئ، 
قونو لرئ: باید مونږ سره اړیکې ونیسئ. تاسو الندې ح  

   
 یو شمیرهمدا راز ، مونږ ستاسو په اړه هغې باندې کار کوو ېولرئ، چ ۍتاسو حق لرئ هغو معلوماتو ته السرس -

 ه معلوماتو باندې د کارکولو اهداف.پ نور معلومات، د هغه د جملې څخه
 

 کړئ.یا حذف معلومات اصالح یا ګمراه کوونکی تاسو حق لرئ چې غلط  -
 

نور د خپل په اړه ځینې معلومات محدود یا له منځه وړئ، که دا معلومات  مواردو ځانګړوتاسو حق لرئ چې په  -
 .الزم نه ګڼل کیږي یا ستاسو د مراجعې په ځواب د غور لپاره قضیېستاسو د 
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چې ستاسو شخصي معلوماتو په اړه تر سره کیږي  باندې زمونږ کار يکوالی شتاسو  په ځینو مواردو کې -
 وکړئ. اعتراض

 
ار کوو یا کسو په اړه ورباندې اد هغه شخصي معلوماتو یو کاپی تر السه کړئ، چې مونږ ست تاسو حق لرئ چې -

  . انتقال کړئ ته شخصي معلومات له یوه ډاټا مسول څخه بل ډاټا مسول خپل
 

ته شکایت وکړئ.   ریاستتفتیش  ډاټا. تاسو کوالی شي د 11  

ته  ډاټا تفتیش ریاستږ د چلند څخه ناخوښه یاست، تاسو کوالی شي چې د نکه تاسو له خپل شخصي معلوماتو سره زمو
 شکایت وکړئ.
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