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 IPO (PP) 52 Rev 1 

 

 

  مكتب الحماية الدولية

 

 الالئحة العامة لحماية البيانات

 إشعار الخصوصية

( التابع لدائرة الجنسية والهجرة األيرلندية IPO) يتم جمع المعلومات التي تقدمها انت من قبل مكتب الحماية الدولية .1

(INIS تفاصيل االتصال .)هي: بوحدة تحكم البيانات ( )جزء من وزارة العدل والمساواة 

 

 

International Protection Office 

 Irish Naturalisation and Immigration Service 

 79-83 Lower Mount Street Dublin 2  

D02 ND99 

استخدام المعلومات الشخصية التي زودت انت بها مكتب الحماية الدولية لغرض تقييم طلبك لحق الحصول على  سيتم .2

 .الحماية الدولية ، وإذا كان ذلك مناسبًا ، و تم منحك اإلذن بالبقاء في الدرجة األولى وفقًا لإلطار القانوني ذي الصلة

( وأي معلومات شخصية أخرى قد IPO 2تبيان الحماية الدولية )ويشمل ذلك المعلومات التي تقدمها انت في طلب اس

تقدمها إلى مكتبنا بأي شكل أو وسيلة أخرى. و إذا لزم األمر ، فإن مكتبنا وخدمة دائرة التجنس والهجرة األيرلندية / 

 IPOبيان الثاني )وزارة العدل والمساواة قد يستخدمان أيًضا هذه المعلومات الشخصية التي تقدمها انت في طلب االست

 اتخاذه فيما يتعلق بحالة الهجرة أو الجنسية.سيتم( و الوثائق المرسلة ذات الصلة كجزء من أي قرار مستقبلي 2

 

 ومعالجة هذه البيانات هو كما يلي:االسس القانونيه لجمع  .3

 

I.  واللوائح الصادرة بموجبه.  2015قانون الحماية الدولية لعام 

II.  2018)نظام دبلن( لوائح االتحاد األوروبي. 

III.  2006)األهلية للحماية( لعام األوروبية لوائح المجتمعات. 

IV.  بصيغتها المعدلة. 2013لوائح االتحاد األوروبي )الحماية الفرعية( لعام 

V.  االتحاد األوروبي دبلن.الئحة 

VI.  األوروبي . الئحة بصمات األصابع لإلتحاد 

 

Arabic 



 

الئحة بصمات األصابع األخرى التي تستخدم الئحة دول االتحاد األوروبي دبلن و مع الدولالبيانات يمكن أيًضا مشاركة .4

 تلك اللوائح لإلتحاد األوروبي. األوروبي إذا كان طلبك للحماية الدولية يقع في نطاق لإلتحاد

عدل والمساواة . الاجهزة أو حواسيب تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الشخصية بشكل آمن على البيانات . سيتم حفظ 5

، البيانات محليا مع دائرة التجنس والهجرة األيرلندية / وزارة العدل والمساواة ، يمكن مشاركة البيانات باإلضافة إلى مشاركة 

 عند االقتضاء ، مع المكاتب / الوكاالت الحكومية األخرى بما في ذلك:

 .ا. جهاز الشرطة االيرلندي

 .ب. مجلس المساعدة القانونية

وزارة العمل و المعونات االجتماعية ج. . 

 وكالة الطفل واألسرة. -د. توسال 

 ه. مكتب الخدمات الصحية.

 يمكن أيًضا مشاركة المعلومات مع خدمات الترجمة والترجمة الفورية. 

يتعلق بسلطتها لشؤون الالجئين فيما السامية األمم المتحدة مفوضية الشخصية المقدمة مع  مشاركة البيانات . ويمكن أيضا 6

 لدعم عملية الحماية الدولية.

 . جهة االتصال ألي استفسارات تتعلق بهذا االمر هي:7

International Protection Office 

Irish Naturalisation and Immigration Service 

79-83 Lower Mount Street 

Dublin 2 

D02 ND99. 

وزارة العدل والمساواة ومتطلبات قانون المحفوظات الوطنية لعام ظ المحددة للجداول الحف وفقا البيانات . وسيتم حفظ هذه 8

1986. 

الحصول علئ طلب  الشخصية التي نحتفظ نحن بها. يمكنك القيام بذلك عن طريق ملء نموذجالبيانات . يمكنك طلب نسخة من 9

 http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Dataو للحصول على هذا النموذج تجدونه متاح على هذا الرابط معين 

الئ  أو من أي مكتب عام تابع لوزارة العدل والمساواة وإرساله  

subjectaccessrequests@justice.ie 

أدناه.  11الوارد في الفقرة الئ العنوان مسؤول حماية المعلومات الشخصيه و المساواة، إلى وزارة العدل عن طريق البريدأو 

اليكبياناتسوف يطلب منك التحقق من هويتك قبل ان يقوم بارسال اي   

الحماية الدولي  غير دقيقة في معلوماتك الشخصيه. للقيام بذلك ، يجب أن تكتب إلى مكتببيانات. لديك الحق في تصحيح أي 10

 أعاله لتوثيق األخطاء التي يجب تصحيحها. 1التابع لدائرة التجنس والهجرة األيرلندية على العنوان المذكور في الفقرة 

وكذلك الحق في بياناتك و / أو  وضع قيود على التعامل مع لبياناتك لديك الحق ، عند االقتضاء ، في الحصول على حذف  -11

يمكن العثور  البيانات. . باإلضافة إلى ذلك ، لديك الحق في تقديم شكوى إلى لجنة حماية بياناتك امل مع االعتراض على التع

http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Data
mailto:subjectaccessrequests@justice.ie


و و المساواةالعدل البيانات لوزارة الخاصة بك ضمن سياسة حماية البيانات على مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بحقوق حماية 

:تجدها متاحة على هذا الرابط  

http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Data Protection  

 في وزارة العدل والمساواة  عبر البريد:البيانات يمكنك االتصال بمسؤول حماية 

The Data Protection Officer 

 Department of Justice and Equality 

 51 St. Stephen’s Green Dublin 2 

 D02 HK52 

 أو

 dataprotectioncompliance@justice.ieعبر االيميل:  

للمتقدمين للحماية  كتيب المعلومات . يحل إشعار الخصوصية هذا محل المعلومات المتعلقة بحماية البيانات الواردة في 12

 (.IPO 1الدولية )

 مكتب الحماية الدولية

  2018يوليو


