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 کمک مالی در صورت بازگشت داوطلبانھ بھ وطن درخواست
 بدھند باید تقاضانامھ خود را پر کنند. درخواستخواھند  ) ھم میسال یا بیشتر ۱۸اگر ھمسر یا فرزندان بالغ شما (

 
 کمک مالی دارم. درخواستبدینوسیلھ در رابطھ با بازگشت داوطلبانھ خود بھ وطنم 
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 کمک مالی دارم:درخواست ھمچنین برای خرید وسایل و ابزار کار 
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 مبلغ:      

 

 .خواھید کرداستفاده  ھا، وسایل و ابزاری را کھ نیاز دارید شرح بدھید و توضیح بدھید برای چھ کاری از آناگر بلھ
 

      

 

 کمک می شود: درخواستبرای خرید این وسیلھ 

 

 

      

 

 شود؟ از وسایل و ابزار کار چھ استفاده ای می

 

 

 

 

 مقامات اطالعات الزم را تھیھ و تحویل بدھند تارضایت نامھ 

اینجانب رضایت می دھم در صورتیکھ برای رسیدگی بھ این تقاضا و پرداخت کمک مالی تعیین شده الزم باشد، بر 
توانند اطالعات درباره وضعیت شخصی مرا ب مقامات امور اتباع خارجی در دانمارک  ،اداریقانون  ۲۹طبق ماده 

 .دریافت و تحویل بدھند

تواند از مقامات دیگر در دانمارک یا مقامات خارج از کشور، از جملھ مقامات پلیس دریافت شده یا  این اطالعات می
 تواند در مورد پرونده ھای کیفری علیھ اینجانب باشد. می مثالبھ آنھا تحویل داده شود. این اطالعات برای 

رسیدگی بھ تقاضای اینجانب با آنھا مقاماتی کھ اداره کل امور اتباع خارجی بمنظور کھ ھمچنین رضایت می دھم 
اطالعات درباره وضعیت شخصی بنده را دریافت  ،در رابطھ با پاسخ بھ سؤاالت این ادارهتوانند بگیرند،  تماس می

 نمایند. 

 

 ثبت کرده اند را راھنمایی در مورد اینکھ مقامات در دانمارک اطالعاتی درباره شما و وضعیت و شرایط تان

کمک مالی در صورت بازگشت داوطلبانھ بھ وطن داده اید یا می دھید،  درخواستشما در رابطھ با  اطالعاتی را کھ
 در سیستم ھای ثبت مقامات امور اتباع خارجی ثبت خواھد شد.

 

 تاریخ: امضاء:

       

 

 بھ آدرس زیر بفرستید: آنرا بھ اداره کل امور اتباع خارجیلطفاً پس از پر کردن تقاضا نامھ، 

Udlændingestyrelsen, Farimagsvej 51A, 4700 Næstved
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 ھا داده از راھنمایی در مورد حفظ و نگھداری

 درخواست نامھاطالعات شخصی کھ در این  و رسیدگی بھ بکار بردندر رابطھ با اداره کل امور اتباع خارجی 
 مسئولیتدریافت می کنیم و ھمچنین اطالعاتی کھ در جریان رسیدگی بھ پرونده در مورد شما بھ دست ما می رسد، 

 را بعھده دارد. ھا داده از حفظ و نگھداری

 

 امور اتباع خارجی:تماس با اداره کل 

Udlændingestyrelsen 

Farimagsvej 51A 

4700 Næstved 

 ۷۷۹۴۰۴۱۳شماره ثبت دولتی: 

 ۳۵ ۳۶ ۶۶ ۰۰تلفن: 

www.nyidanmark.dk 

 

 

 ھا نگھداری دادهتماس با مشاور حفظ و 

 توسط ما سؤاالتی دارید، می توانید با مشاور ما در خصوص حفظ و نگھداری تاناطالعات شخصی  و رسیدگی بھ اگر در مورد نحوه کاربرد
 :از این طریق می باشدتماس با او  وتماس بگیرید  ھاداده  از

 dpo@uim.dkایمیل: 

 ۶۱ ۹۸ ۴۰ ۰۰تلفن: 

 آدرس:

Udlændinge- og Integrationsministeriet 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K 

Att.: databeskyttelsesrådgiver 

 

 قانونی برای رسیدگی بھ اطالعات شخصی شما اصولاھداف و 

 شما می باشد. درخواسترسیدگی بھ  ،و رسیدگی بھ اطالعات ، کاربردھدف از جمع آوری

 بدین قرار است: رسیدگی بھ اطالعات شخصی شماکاربرد و قانونی بمنظور  صولپایھ و ا

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

قانونی را  الزاماتتا بتوان  بھ اطالعات، رسیدگیکاربرد و در خصوص لزوم  ھا داده حفاظت ازموارد تعیین شده در مقررات  •
 یا تأیید کرد. اعمالتعیین ، 

 تخلفات مربوط بھبھ اطالعات  مقامات رسیدگیکاربرد و  نحوه  در خصوص ھا داده حفاظت ازموارد تعیین شده در مقررات  •
 .مرتکب شده

 

 ھای اطالعات شخصیرده 

 بررسی می کنیم:بکار می بریم و ھای اطالعات شخصی در مورد شما را  ردهچنین 

http://www.nyidanmark.dk/
mailto:dpo@uim.dk
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تواند اطالعات درباره ھویت، عکس ھای تکھ صورت، وضعیت زناشویی، تابعیت و  اطالعات شخصی معمولی، برای مثال می •
ملیت ، مسیر سفر، شغل، اطالعات درباره خانواده شما، عضویت در انجمن ھا، وضعیت مالی از جملھ دریافت کمک ھای مالی 

-CPRاحوال شخصی دولتی، وضعیت تحصیلی، اطالعات در خصوص مسائل مربوط بھ قوانین پناھندگی، شماره ثبت 
nummer ،.اطالعات درباره وضعیت اجتماعی و تخلفات شما باشد 

می تواند اطالعات درباره اعتقادات سیاسی، مذھبی یا فلسفی، اطالعات درباره وضعیت  مثالاطالعات شخصی حساس، برای  •
بیومتریک بمنظور شناسایی، روابط جنسی،  ھای ، دادهیصنف یژنتیکی، وابستگی بھ اتحادیھ ھا ھای دادهسالمتی از جملھ 

 اطالعات درباره فرزندان و غیره باشد.

 

 ھای دریافت کننده گروهدریافت کنندگان یا 

موارد اطالعات مربوط بھ شما را بھ دیگران تحویل بدھد و ما بطور منظم اطالعات را بھ از تواند در بعضی  اداره کل امور اتباع خارجی می
 ل می دھیم:مقامات زیر تحوی

 پلیس، •

 داری ھا (کمون ھا)، شھر •

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

 ج قانون خارجیان)، ۴۵دادستانی (ماده مقامات  •

 شورای امور اتباع خارجی، •

 شورای پناھندگان و •

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

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

 

 اطالعات شخصی شما از کجا بدست می رسد

تحویل داده اید و اطالعاتی را کھ احتماالً بعدھا در پرونده ارائھ  درخواست نامھطالعات شخصی را کھ در این اداره کل امور اتباع خارجی آن ا
 .بررسی می کندبکار می برد و می دھید، 

 بررسی می کنیم کھ از طریق زیر بدست آمده است:بکار می بریم و عالوه بر آن اطالعاتی را 

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

، سیستم ثبت (eIndkomst)، سیستم ثبت درآمد (CPR)سیستم ھای ثبتی، برای مثال سیستم ثبت احوال مرکزی ذخیره ھا در  •
 (SIS II)، سیستم مرکزی ثبت گذرنامھ، سیستم اطالعاتی دوم شنگن  (KR)، سیستم ثبت تخلفات (BBR)ساختمان و مسکن 

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

 شخص ثالث، برای مثال صاحبکار یا محل تحصیل •

 .در اداره کل امور اتباع خارجی شخصاقامت داده اید، ھمچنین پرونده ھای سابق این  درخواستبخاطر او احتماال آن فردی کھ  •

 

 اطالعات شخصی شمانگھداری 

، تعیین تا بتوانیم وظایف خود را در رابطھ با  می باشدتا زمانی اداره کل امور اتباع خارجی اطالعات شخصی شما را نگھ می دارد کھ الزم 
 قانونی انجام بدھیم. الزاماتیا تأیید  اعمال

. نمودمی توان اطالعات را بمنظور استفاده در پرونده ھای آینده نزد اداره کل امور اتباع خارجی نگھداری  ،در یک پرونده امور اتباع خارجی
ی بدین معنی کھ اطالعات می تواند در پرونده ھای آینده وارد شود، برای مثال پرونده ھای تمدید اجازه، پرونده ھای لغو اجازه، پرونده ھا

ازه اقامت دائم، پرونده ھای مربوط بھ تابعیت، پرونده ھای مربوط بھ لغو تابعیت دانمارک، پرونده ھای صرفنظر، پرونده ھای مربوط بھ اج
شما را بھ مربوط بھ کھ اداره کل امور اتباع خارجی اطالعات  استفرزندان شما و تقاضاھای احتمالی الحاق خانواده آنھا. در عمل بدین معنی 

 ، نگھداری می کند.می باشدعموالً برای تمام عمر ھ مک –اصطالح در یک دوره چرخھ عمر 
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 اگر بتوان اطالعات را زودتر حذف کرد، حذف کردن آن بررسی می شود. ھمچنین می توان دسترسی بھ اطالعات را محدود نمود.

 قانون آرشیو اسناد). ۱۳ه اسناد ملی منتقل گردد (مادآرشیو سال بھ سازمان  ۳۰کھ این اطالعات باید ظرف  ه شوددر پایان باید تذکر داد

 

 شما قانونی حقوق

 دارید: قانونی اطالعات مربوط بھ شما یکسری حقوق بھما  و رسیدگی کاربردنحوه بر طبق مقررات حفاظت از داده ھا در رابطھ با 

 حق دیدن اطالعات (حق دسترسی) •

دسترسی داشتھ باشید. در صورتیکھ بخواھید بھ  و بررسی می کنیم، شما حق دارید بھ اطالعاتی  کھ در مورد شما بکار می بریم
رات قربھ تقاضای شما بررسی می شود، ولی اگر ماز داده ھا  حفاظتبر طبق مقررات اطالعات خود دسترسی داشتھ باشید، 

، بھ تقاضای شما در خصوص دسترسی بھ اطالعات بر بھتری بھ شما تعلق می گیردقانونی حقوق دیگری باشد کھ بر طبق آن 
 بق این مقررات رسیدگی می کنیم، برای مثال مقررات دسترسی بھ اطالعات در قانون تشکیالت اداری.ط

 حق تصحیح (تصحیح اشتباه) و حق حذف •

و پیش از ، تصحیح شود. در موارد خاص ندکنید تا اطالعات مربوط بھ شما کھ معتقد ھستید صحیح نیست درخواستشما حق دارید 
 .کھ این اطالعات حذف بشود این حق را داریداینکھ ما بطور معمول اطالعات مربوط بھ شما را حذف کنیم، 

قانون اطالعات موظف  ۱۵بھ تھیھ یادداشت و بر طبق ماده  فاطالعات موظ قانون ۱۳اداره کل امور اتباع خارجی بر طبق ماده 
 شود. بدرت تقاضای حذف اطالعات پذیرفتھ بھ تھیھ پرونده می باشد کھ باعث می شود بن

 د. نبنابراین معموالً فقط در صورتی می توان اطالعات را حذف کرد کھ در یک پرونده اشتباه ثبت شده باش

 کاربردحق محدودیت در  •
کاربرد و محدودیت در . اگر شوداطالعات شخصی شما محدود بو رسیدگی بھ  کاربرد کھ این حق را داریدموارد از ر بعضی د

اطالعات را بھ  شمااز اجازه کسب فقط با  در آینده میبایست اطالعات بغیر از حفظ و نگھداری، رسیدگی بھ اطالعات حق شما باشد
 .از آنھا استفاده کنیم قانونی یا برای حفاظت از یک فرد یا منافع مھم جامعھ الزامات یا تأیید اعمال، تعیینکار ببریم یا بمنظور 

 حق دسترسی بھ اطالعات  •

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

 

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

 تماس بگیرید.

 

 شکایت و اعتراض بھ اداره حفاظت از داده ھا

ی بھ اداره حفاظت از داده ھا ضکھ شکایت و اعترا را داریدحق این ، اضی ھستیدنار تاناطالعات شخصی  ازما  کاربرددر صورتیکھ از نحوه 
 .پیدا می کنیددسترسی  ،بھ اطالعات برای تماس با اداره حفاظت از داده ھا  www.datatilsynet.dk تسلیم نمایید. در وب سایت 

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/

