
 

 استفاده و   طرز  مورد در   العاتاط
 در کمپ پناھندگی از اطالعات شخصی

 

 مطلوبی صورت بگیرد جو باید بھ نحورسیدگی بھ شما بھ عنوان یک پناھ
شما کھ برای انجام  شخصی اطالعاتتباع بیگانگان میتوانند از کمپ پناھندگی و اداره کل ا

 امور زیر ضروری است استفاده کنند
 * دادن جا در کمپ پناھندگی

 * کمک مالی کھ حق دریافت آن را دارید بھ شما داده شود

 ھستیدزیر سن  رای شما پناھجویی کھو خوب ب ناسب* سرپرستی م

  کنید باشدمی دگیکھ مناسب شرایط شما در کمپی کھ زن * رسیدگی بھ شما بھ صورتی

 گشت بھ کشورتانتقاضای پناھندگی و لزوم بھ باز * رسیدگی بھ شما در صورت رد

مشخص در مورد شما را  شخصی اطالعات داره اتباع بیگانگان، بعضیبرای تحقق این کار، کمپ پناھندگی از طرف ا 
  کند.ثبت و استفاده می

چوب قوانین و مقرراتی است کھ وظایف و تکالیف ما بر طبق آنان تنظیم شما در چھار  استفاده ما از اطالعات شخصی
 .قانون اتباع بیگانگان، قانون مدیریت عموم و قانون اطالعات شخصی ند کھ عبارتند از:شده ا

شما را تحویل  اطالعات شخصی کمپ پناھندگی و اداره کل اتباع بیگانگان وظیفھ حفظ اسرار دارند و تنھا در صورتی
 باشید. قت خود را با این کار اعالم کردهمیدھند کھ در قانون نوشتھ شده باشد یا شما مواف

 نید با کمپ پناھندگی تماس بگیریدمیتوا ،زیر در مورد وارد جھت کسب اطالعات
 در مورد شما در کمپ ثبت شده است شخصی کدام اطالعاتدر مورد اینکھ *   

 است آمدهاطالعات از کجا بھ دست *  

 این اطالعات چگونھ استفاده خواھند شد*  

 این اطالعات چگونھ محفوظ نگاه داشتھ میشوند*  

بنمایید. شما ھمچنین میتوانید از کمپ  در مورد خودتانرا میتوانید تقاضای تصحیح یا حذف اطالعات اشتباه و غلط 
  تان را بھ شما بدھند. شخصینوشتی از اطالعات وپناھندگی یا اداره کل اتباع بیگانگان بخواھید کھ ر

شما استفاده  ) از اطالعات شخصیUDI( گانگانیمیتوانید اطالعات بیشتر در این مورد کھ چگونھ اداره کل اتباع ب
د. این کنی اداره کل اتباع بیگانگان مطألعھ) personvernerklæring( کند را در اظھار نامھ حفظ حریم شخصیمی

 .پیدا خواھید کرد udi.noاظھار نامھ را در سایت 

 امضا و تایید
 من اطالعات باال را کھ در این نوشتھ بھ من داده شده بود را متوجھ شدم ☐

 مقی جو / ھامضای پنا محل و تاریخ
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