AS3
4. Asylkontor

درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ در ﺻﻮرت ﺑﺎزﮔﺸﺖ داوطﻠﺒﺎﻧﮫ ﺑﮫ وطﻦ
اﮔر ھﻣﺳر ﯾﺎ ﻓرزﻧدان ﺑﺎﻟﻎ ﺷﻣﺎ ) ۱۸ﺳﺎل ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر( ھم ﻣﯽ ﺧواھﻧد درﺧواﺳت ﺑدھﻧد ﺑﺎﯾد ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﮫ ﺧود را ﭘر ﮐﻧﻧد.
ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺷت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺧود ﺑﮫ وطﻧم درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ دارم.
ﻧﺎم:
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ:
ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮدی )آی دی(:
ﻣﻠﯿﺖ:
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ھﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ دارم:
ﻧﺎم:
ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓردی )آی دی(:
ﻧﺎم:
ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓردی )آی دی(:
ﻧﺎم:
ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓردی )آی دی(:
ﻧﺎم:
ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓردی )آی دی(:
ﻧﺎم:
ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓردی )آی دی(:
ﻧﺎم:
ﺷﻣﺎره ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓردی )آی دی(:

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ وﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰار ﮐﺎر درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ دارم:

ﺑﻠﮫ:

ﻧﮫ:

The Danish Immigration Service – Tel.: +45 35 36 66 00 – newtodenmark.dk

ﻣﺒﻠﻎ:
اﮔﺮ ﺑﻠﮫ ،وﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰاری را ﮐﮫ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺷﺮح ﺑﺪھﯿﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪھﯿﺪ ﺑﺮای ﭼﮫ ﮐﺎری از آﻧﮭﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد:

از وﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰار ﮐﺎر ﭼﮫ اﺳﺘﻔﺎده ای ﻣﯽ ﺷﻮد؟

رﺿﺎﯾت ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اطﻼﻋﺎت ﻻزم را ﺗﮭﯾﮫ و ﺗﺣوﯾل ﺑدھﻧد
اﯾﻧﺟﺎﻧب رﺿﺎﯾت ﻣﯽ دھم در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﭘرداﺧت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﻻزم ﺑﺎﺷد ،ﺑر
طﺑﻖ ﻣﺎده  ۲۹ﻗﺎﻧون اداری ،ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣور اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ در داﻧﻣﺎرک ﺑﺗواﻧﻧد اطﻼﻋﺎت درﺑﺎره وﺿﻌﯾت ﺷﺧﺻﯽ ﻣرا
درﯾﺎﻓت و ﺗﺣوﯾل ﺑدھﻧد.
اﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺗواﻧد از ﻣﻘﺎﻣﺎت دﯾﮕر در داﻧﻣﺎرک ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺧﺎرج از ﮐﺷور ،از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﭘﻠﯾس درﯾﺎﻓت ﺷده ﯾﺎ
ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﺣوﯾل داده ﺷود .اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﻣورد ﭘروﻧده ھﺎی ﮐﯾﻔری ﻋﻠﯾﮫ اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺑﺎﺷد.
ھﻣﭼﻧﯾن رﺿﺎﯾت ﻣﯽ دھم ﮐﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ اداره ﮐل اﻣور اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻣﻧظور رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾﻧﺟﺎﻧب ﺑﺎ آﻧﮭﺎ
ﺗﻣﺎس ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد ،ﺑﺗواﻧﻧد در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺳؤاﻻت اﯾن اداره ،اطﻼﻋﺎت درﺑﺎره وﺿﻌﯾت ﺷﺧﺻﯽ ﺑﻧده را درﯾﺎﻓت
ﻧﻣﺎﯾﻧد.
راھﻧﻣﺎﯾﯽ در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت در داﻧﻣﺎرک اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺷﻣﺎ و وﺿﻌﯾت و ﺷراﯾط ﺗﺎن را ﺛﺑت ﮐرده اﻧد
اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻣﺎﻟﯽ در ﺻورت ﺑﺎزﮔﺷت داوطﻠﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ وطن داده اﯾد ﯾﺎ ﻣﯽ دھﯾد،
در ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺛﺑت ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣور اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺛﺑت ﺧواھد ﺷد.
ﺗﺎرﯾﺦ:

اﻣﻀﺎء:

ﭘﺲ از ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﮫ ،ﻟﻄﻔﺎ ً آﻧﺮا ﺑﮫ اداره ﮐﻞ اﻣﻮر اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ آدرس زﯾﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ:
Udlændingestyrelsen, Farimagsvej 51A, 4700 Næstved
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راھﻧﻣﺎﯾﯽ در ﻣورد ﺣﻔظ و ﻧﮕﮭداری از داده ھﺎ
اداره ﮐل اﻣور اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﺑردن و رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ در اﯾن درﺧواﺳت ﻧﺎﻣﮫ
درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧﯾم و ھﻣﭼﻧﯾن اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺟرﯾﺎن رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﭘروﻧده در ﻣورد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ دﺳت ﻣﺎ ﻣﯽ رﺳد ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت
ﺣﻔظ و ﻧﮕﮭداری از داده ھﺎ را ﺑﻌﮭده دارد.
ﺗﻣﺎس ﺑﺎ اداره ﮐل اﻣور اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ:
Udlændingestyrelsen
Farimagsvej 51A
4700 Næstved
ﺷﻣﺎره ﺛﺑت دوﻟﺗﯽ۷۷۹۴۰۴۱۳ :
ﺗﻠﻔن۳۵ ۳۶ ۶۶ ۰۰ :
www.nyidanmark.dk

ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻣﺷﺎور ﺣﻔظ و ﻧﮕﮭداری داده ھﺎ
اﮔر در ﻣورد ﻧﺣوه ﮐﺎرﺑرد و رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣﺎ ﺳؤاﻻﺗﯽ دارﯾد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻣﺷﺎور ﻣﺎ در ﺧﺻوص ﺣﻔظ و ﻧﮕﮭداری
از داده ھﺎ ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و ﺗﻣﺎس ﺑﺎ او از اﯾن طرﯾﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد:
اﯾﻣﯾلdpo@uim.dk :
ﺗﻠﻔن۶۱ ۹۸ ۴۰ ۰۰ :
آدرس:
Udlændinge- og Integrationsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Att.: databeskyttelsesrådgiver

اھداف و اﺻول ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ
ھدف از ﺟﻣﻊ آوری ،ﮐﺎرﺑرد و رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ،رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﭘﺎﯾﮫ و اﺻول ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﻣﻧظور ﮐﺎرﺑرد و رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ ﺑدﯾن ﻗرار اﺳت:
•

ﻣﻘررات ﻗﺎﻧون ﺧﺎرﺟﯾﺎن ،ﺑﺧﺻوص ﻓﺻل  ۱درﺑﺎره ورود و اﻗﺎﻣت ﺗﺑﻌﮫ ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾن ﮐﺷور.

•

ﻣوارد ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در ﻣﻘررات ﺣﻔﺎظت از داده ھﺎ در ﺧﺻوص ﻟزوم ﮐﺎرﺑرد و رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ،ﺗﺎ ﺑﺗوان اﻟزاﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ را
ﺗﻌﯾﯾن  ،اﻋﻣﺎل ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯾد ﮐرد.

•

ﻣوارد ﺗﻌﯾﯾن ﺷده در ﻣﻘررات ﺣﻔﺎظت از داده ھﺎ در ﺧﺻوص ﻧﺣوه ﮐﺎرﺑرد و رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺧﻠﻔﺎت
ﻣرﺗﮑب ﺷده.

رده ھﺎی اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ
ﭼﻧﯾن رده ھﺎی اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ در ﻣورد ﺷﻣﺎ را ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑرﯾم و ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم:

Side 3 af 5

•

اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﻣﻌﻣوﻟﯽ ،ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣﯽ ﺗواﻧد اطﻼﻋﺎت درﺑﺎره ھوﯾت ،ﻋﮑس ھﺎی ﺗﮑﮫ ﺻورت ،وﺿﻌﯾت زﻧﺎﺷوﯾﯽ ،ﺗﺎﺑﻌﯾت و
ﻣﻠﯾت  ،ﻣﺳﯾر ﺳﻔر ،ﺷﻐل ،اطﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﺧﺎﻧواده ﺷﻣﺎ ،ﻋﺿوﯾت در اﻧﺟﻣن ھﺎ ،وﺿﻌﯾت ﻣﺎﻟﯽ از ﺟﻣﻠﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻣﮏ ھﺎی ﻣﺎﻟﯽ
دوﻟﺗﯽ ،وﺿﻌﯾت ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،اطﻼﻋﺎت در ﺧﺻوص ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗواﻧﯾن ﭘﻧﺎھﻧدﮔﯽ ،ﺷﻣﺎره ﺛﺑت اﺣوال ﺷﺧﺻﯽ CPR-
 ،nummerاطﻼﻋﺎت درﺑﺎره وﺿﻌﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺗﺧﻠﻔﺎت ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد.

•

اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺣﺳﺎس ،ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣﯽ ﺗواﻧد اطﻼﻋﺎت درﺑﺎره اﻋﺗﻘﺎدات ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻣذھﺑﯽ ﯾﺎ ﻓﻠﺳﻔﯽ ،اطﻼﻋﺎت درﺑﺎره وﺿﻌﯾت
ﺳﻼﻣﺗﯽ از ﺟﻣﻠﮫ داده ھﺎی ژﻧﺗﯾﮑﯽ ،واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ ھﺎی ﺻﻧﻔﯽ ،داده ھﺎی ﺑﯾوﻣﺗرﯾﮏ ﺑﻣﻧظور ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ،رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ،
اطﻼﻋﺎت درﺑﺎره ﻓرزﻧدان و ﻏﯾره ﺑﺎﺷد.

درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﯾﺎ ﮔروه ھﺎی درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده
اداره ﮐل اﻣور اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﺑﻌﺿﯽ از ﻣوارد اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ دﯾﮕران ﺗﺣوﯾل ﺑدھد و ﻣﺎ ﺑطور ﻣﻧظم اطﻼﻋﺎت را ﺑﮫ
ﻣﻘﺎﻣﺎت زﯾر ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ دھﯾم:
•

ﭘﻠﯾس،

•

ﺷﮭر داری ھﺎ )ﮐﻣون ھﺎ(،

•

اداره اطﻼﻋﺎت ﭘﻠﯾس و اداره اطﻼﻋﺎت ﻧﯾرو ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ )ﻣﺎده  ۴۵اﻟف ﻗﺎﻧون ﺧﺎرﺟﯾﺎن(،

•

ﻣﻘﺎﻣﺎت دادﺳﺗﺎﻧﯽ )ﻣﺎده  ۴۵ج ﻗﺎﻧون ﺧﺎرﺟﯾﺎن(،

•

ﺷورای اﻣور اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ،

•

ﺷورای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و

•

وزارت اﻣور ﺧﺎرﺟﮫ ،ﺑﺧﺻوص ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ھﺎ )ﺳﻔﺎرﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﮐﻧﺳوﻟﮕری ھﺎ(.

ﺗﺣوﯾل اطﻼﻋﺎت زﻣﺎﻧﯽ ﺻورت ﻣﯽ ﮔﯾرد ﮐﮫ ﺑرای اﻧﺟﺎم وظﺎﯾف اداره ﮐل اﻣور اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻻزم ﺑﺎﺷد ،از ﺟﻣﻠﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اداره ﮐل اﻣور
اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎﯾد ﺑر طﺑﻖ ﻗﺎﻧون اطﻼﻋﺎت را ﺗﺣوﯾل ﺑدھد.

اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ از ﮐﺟﺎ ﺑدﺳت ﻣﯽ رﺳد
اداره ﮐل اﻣور اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ آن اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ را ﮐﮫ در اﯾن درﺧواﺳت ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺣوﯾل داده اﯾد و اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑﻌدھﺎ در ﭘروﻧده اراﺋﮫ
ﻣﯽ دھﯾد ،ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑرد و ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد.
ﻋﻼوه ﺑر آن اطﻼﻋﺎﺗﯽ را ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑرﯾم و ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ﮐﮫ از طرﯾﻖ زﯾر ﺑدﺳت آﻣده اﺳت:
•

ﭘروﻧده ھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻣﺎ در اداره ﮐل اﻣور اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ،

•

ذﺧﯾره ھﺎ در ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺛﺑﺗﯽ ،ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺳﯾﺳﺗم ﺛﺑت اﺣوال ﻣرﮐزی ) ،(CPRﺳﯾﺳﺗم ﺛﺑت درآﻣد ) ،(eIndkomstﺳﯾﺳﺗم ﺛﺑت
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن و ﻣﺳﮑن ) ،(BBRﺳﯾﺳﺗم ﺛﺑت ﺗﺧﻠﻔﺎت ) ،(KRﺳﯾﺳﺗم ﻣرﮐزی ﺛﺑت ﮔذرﻧﺎﻣﮫ ،ﺳﯾﺳﺗم اطﻼﻋﺎﺗﯽ دوم ﺷﻧﮕن )(SIS II

•

ﻣﻘﺎﻣﺎت دﯾﮕر ،ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺷﮭرداری ھﺎ )ﮐﻣون ھﺎ( ،اداره ﮐل اﻣور دوﻟﺗﯽ ،ﺷورای اﻣور اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺷورای ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن،

•

ﺷﺧص ﺛﺎﻟث ،ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺻﺎﺣﺑﮑﺎر ﯾﺎ ﻣﺣل ﺗﺣﺻﯾل

•

آن ﻓردی ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﺧﺎطر او درﺧواﺳت اﻗﺎﻣت داده اﯾد ،ھﻣﭼﻧﯾن ﭘروﻧده ھﺎی ﺳﺎﺑﻖ اﯾن ﺷﺧص در اداره ﮐل اﻣور اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ.

ﻧﮕﮭداری اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ اداره ﮐل اﻣور اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ را ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد ﮐﮫ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾم وظﺎﯾف ﺧود را در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗﻌﯾﯾن ،
اﻋﻣﺎل ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯾد اﻟزاﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾم.
در ﯾﮏ ﭘروﻧده اﻣور اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﯽ ﺗوان اطﻼﻋﺎت را ﺑﻣﻧظور اﺳﺗﻔﺎده در ﭘروﻧده ھﺎی آﯾﻧده ﻧزد اداره ﮐل اﻣور اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﮕﮭداری ﻧﻣود.
ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺗواﻧد در ﭘروﻧده ھﺎی آﯾﻧده وارد ﺷود ،ﺑرای ﻣﺛﺎل ﭘروﻧده ھﺎی ﺗﻣدﯾد اﺟﺎزه ،ﭘروﻧده ھﺎی ﻟﻐو اﺟﺎزه ،ﭘروﻧده ھﺎی
ﺻرﻓﻧظر ،ﭘروﻧده ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣت داﺋم ،ﭘروﻧده ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺗﺎﺑﻌﯾت ،ﭘروﻧده ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻟﻐو ﺗﺎﺑﻌﯾت داﻧﻣﺎرک ،ﭘروﻧده ھﺎی
ﻓرزﻧدان ﺷﻣﺎ و ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ اﻟﺣﺎق ﺧﺎﻧواده آﻧﮭﺎ .در ﻋﻣل ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ اداره ﮐل اﻣور اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ
اﺻطﻼح در ﯾﮏ دوره ﭼرﺧﮫ ﻋﻣر – ﮐﮫ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑرای ﺗﻣﺎم ﻋﻣر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،ﻧﮕﮭداری ﻣﯽ ﮐﻧد.
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اﮔر ﺑﺗوان اطﻼﻋﺎت را زودﺗر ﺣذف ﮐرد ،ﺣذف ﮐردن آن ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﯽ ﺗوان دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت را ﻣﺣدود ﻧﻣود.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﺗذﮐر داده ﺷود ﮐﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾد ظرف  ۳۰ﺳﺎل ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن آرﺷﯾو اﺳﻧﺎد ﻣﻠﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﮔردد )ﻣﺎده  ۱۳ﻗﺎﻧون آرﺷﯾو اﺳﻧﺎد(.

ﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺷﻣﺎ
ﺑر طﺑﻖ ﻣﻘررات ﺣﻔﺎظت از داده ھﺎ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻧﺣوه ﮐﺎرﺑرد و رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﮑﺳری ﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯽ دارﯾد:
•

ﺣﻖ دﯾدن اطﻼﻋﺎت )ﺣﻖ دﺳﺗرﺳﯽ(
ﺷﻣﺎ ﺣﻖ دارﯾد ﺑﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣورد ﺷﻣﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑرﯾم و ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺑﺧواھﯾد ﺑﮫ
اطﻼﻋﺎت ﺧود دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑر طﺑﻖ ﻣﻘررات ﺣﻔﺎظت از داده ھﺎ ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻣﺎ ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﺷود ،وﻟﯽ اﮔر ﻣﻘررات
دﯾﮕری ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑر طﺑﻖ آن ﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮭﺗری ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯾرد ،ﺑﮫ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻣﺎ در ﺧﺻوص دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑر
طﺑﻖ اﯾن ﻣﻘررات رﺳﯾدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣﻘررات دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت در ﻗﺎﻧون ﺗﺷﮑﯾﻼت اداری.

•

ﺣﻖ ﺗﺻﺣﯾﺢ )ﺗﺻﺣﯾﺢ اﺷﺗﺑﺎه( و ﺣﻖ ﺣذف
ﺷﻣﺎ ﺣﻖ دارﯾد درﺧواﺳت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘد ھﺳﺗﯾد ﺻﺣﯾﺢ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺷود .در ﻣوارد ﺧﺎص و ﭘﯾش از
اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﺑطور ﻣﻌﻣول اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﻣﺎ را ﺣذف ﮐﻧﯾم ،اﯾن ﺣﻖ را دارﯾد ﮐﮫ اﯾن اطﻼﻋﺎت ﺣذف ﺑﺷود.
اداره ﮐل اﻣور اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑر طﺑﻖ ﻣﺎده  ۱۳ﻗﺎﻧون اطﻼﻋﺎت ﻣوظف ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﯾﺎدداﺷت و ﺑر طﺑﻖ ﻣﺎده  ۱۵ﻗﺎﻧون اطﻼﻋﺎت ﻣوظف
ﺑﮫ ﺗﮭﯾﮫ ﭘروﻧده ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﺑﻧدرت ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣذف اطﻼﻋﺎت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑﺷود.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﻌﻣوﻻً ﻓﻘط در ﺻورﺗﯽ ﻣﯽ ﺗوان اطﻼﻋﺎت را ﺣذف ﮐرد ﮐﮫ در ﯾﮏ ﭘروﻧده اﺷﺗﺑﺎه ﺛﺑت ﺷده ﺑﺎﺷﻧد.

•

ﺣﻖ ﻣﺣدودﯾت در ﮐﺎرﺑرد
در ﺑﻌﺿﯽ از ﻣوارد اﯾن ﺣﻖ را دارﯾد ﮐﮫ ﮐﺎرﺑرد و رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﺣدود ﺑﺷود .اﮔر ﻣﺣدودﯾت در ﮐﺎرﺑرد و
رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺣﻖ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد ،ﺑﻐﯾر از ﺣﻔظ و ﻧﮕﮭداری اطﻼﻋﺎت ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت در آﯾﻧده ﻓﻘط ﺑﺎ ﮐﺳب اﺟﺎزه از ﺷﻣﺎ اطﻼﻋﺎت را ﺑﮫ
ﮐﺎر ﺑﺑرﯾم ﯾﺎ ﺑﻣﻧظور ﺗﻌﯾﯾن ،اﻋﻣﺎل ﯾﺎ ﺗﺄﯾﯾد اﻟزاﻣﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﯾﺎ ﺑرای ﺣﻔﺎظت از ﯾﮏ ﻓرد ﯾﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﮭم ﺟﺎﻣﻌﮫ از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم.

•

ﺣﻖ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت
در ﺑﻌﺿﯽ از ﻣوارد ﺣﻖ دارﯾد در ﺧﺻوص ﮐﺎرﺑرد ﻣﺎ از اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ،اﻋﺗراض ﮐﻧﯾد.

ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد درﺑﺎره ﺣﻖ و ﺣﻘوق ﺧود در راھﻧﻣﺎی ﺣﻘوق ﺛﺑت ﺷده ﮐﮫ در وب ﺳﺎﯾت اداره ﺣﻔﺎظت از داده ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد،
 www.datatilsynet.dkﻣطﺎﻟﺑﯽ ﺑﺧواﻧﯾد .در ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣﯽ ﺧواھﯾد از ﺣﻘوق ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺧود اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ اداره ﮐل اﻣور اﺗﺑﺎع ﺧﺎرﺟﯽ
ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.

ﺷﮑﺎﯾت و اﻋﺗراض ﺑﮫ اداره ﺣﻔﺎظت از داده ھﺎ
در ﺻورﺗﯾﮑﮫ از ﻧﺣوه ﮐﺎرﺑرد ﻣﺎ از اطﻼﻋﺎت ﺷﺧﺻﯽ ﺗﺎن ﻧﺎراﺿﯽ ھﺳﺗﯾد ،اﯾن ﺣﻖ را دارﯾد ﮐﮫ ﺷﮑﺎﯾت و اﻋﺗراﺿﯽ ﺑﮫ اداره ﺣﻔﺎظت از داده ھﺎ
ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣﺎﯾﯾد .در وب ﺳﺎﯾت  www.datatilsynet.dkﺑﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑرای ﺗﻣﺎس ﺑﺎ اداره ﺣﻔﺎظت از داده ھﺎ ،دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧﯾد.
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