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Tuesday, 02 October 2018 

To Whom It May Concern: 

  

  

This is to certify that the English to Pashto translation, reference “GDPR Privacy Notice -IPO (PP) 52 Rev 1” 

is a true & accurate translation. It reflects the writing style, punctuation and phrase structure used in the 

original text. 
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IPO (PP) 52 Rev  

 

 

 د نړیوال د خوندیتوب دفتر

 د عمومي معلوماتو د ساتني مقررات

 د محرمیت خبرتیا

د انصاف او مساوات د  (( (INISخدمات و مهاجرتایې چمتو کوئ د ایرلینډ د تابعیت  تاسېهغه معلومات چې  .1

 الندي د ډاټا کنټرولر د اړیکو تفصیالت دي: .راټولېږئلخوا  (IPO)د نړیوال د خوندیتوب دفتر شعبي یوه برخه(

 

International Protection Office 

Irish Naturalization and Immigration Service 

79-83 Lower Mount Street 

Dublin 2 

D02 ND99 

 

د وړتیا د ارزوني ېستاسد نړیوال خوندیتوب دفتر تهېتاسسشخصي معلومات وکاروو کوم چي  ستاسېموږ ممکن .2

د اړوند قانونی الرو سره سم اجازه به په لومړني او، که مناسبه وي،  چمتو کوي لپاره د نړیوال خوندیتوب لپاره

(لپاره په IPO 2) یې د نړیوال خوندیتوب پوښتنلیکېتاسدې کې هغه معلومات شامل دي چې ه مثال پاتي وي. پ

ته په بل ډول یا وسیله چمتو  IPOکولی شئ ېتاساو کوم بل شخصي معلومات چې   چمتو کوئغوښتنلیک کې 

 IPO 2ډ د تابعیت او مهاجرت خدمات/ د انصاف او مساوات شعبه ممکن په او د أیرلین IPOکړئ. که اړتیا وي، د 

ه د راتلونکي د مهاجرت یا تابعیت وضعیت په اړېستاساو په اړونده کې مکاتبه شخصي معلومات وکارويېستاسکي 

 په توګه معلومات وکاروي.یخربد یوی غور

 کولو لپاره زموږ حقوقي بنسټ په الندې ډول دی:هپروسد دې معلوماتو راټولولو او  .3

 

I.  مقررات شوی او د دي الندي جوړ 2015د نړیوال خوندیتوب قانون 

II.  2018اروپایي ټولنه )ډبلن سیستم( مقررات 

III.  2016وړتیا( مقررات اروپایي ټولنې ) د خوندیتوب لپاره 

IV.  لکه تعدیل شوی 2013اروپایي ټولنه )مرستونیخونیتوب( مقررات 

V. د اروپایي ټولنه ډبلن مقررات 

VI.  د اروپایي ټولنه دEurodac مقررات 

 

Pashto 



 
 

 

 

 

 اروپایي ټولنه د ډوبلن مقررات اداره کړید چي هغه دولتونه معلومات به د نورو دولتونو سره هم شریک شي دا  .4

مقرراتو په حد کي غوښتنلیک به د اروپایي  ېلپاره ستاس بخوندیتومقررات باید د نړیوال  Eurodacاروپایي  او

 راټیټ کړی.

کي او د معلوماتي ټکنالوجۍ په  په شعبه او مساوات چمتو شوي شخصي معلومات به په خوندی ډول د انصاف .5

ره مهاجرت خدمات/ د مساوات او انصاف شعبي س ذخیره شي. د أیرلینډ د تابعیت اوبه کي  غښتلي کمپیوټرونو

چې مناسب وي، د نورو دولتي دفترونو /  چېرتهکورني معلومات شریکولو سر بیره، معلومات ممکن شریک شي، 

 ادارو سره په شمول:

a. نااوخیشډاارن ګآ 

b. د حقوقي مرستې بورډ 

c. د استخدام او ټولنیز خوندیتوب شعبه 

d. Tulsa- د ماشوم او کورنۍ اداره 

e. روغتیا خدمت اجرایوي د 

 سره هم شریک شي. يونککو او تفسیر خدمت چمتو ژباړنوکيشي زموږ د  یاکېدمعلومات 

شریک شی د هم سره  ید کډوالولپاره د ملګرو ملتونو عالیکمیشنرچې شي  کېدایچمتو شوي شخصي معلومات  .6

 .په تړاو قیمومیتپروسې مالتړ لپاره د دوی د  بخوندیتونړیوالې 

 :ونیسئ اړیکهالندېنی پته د دې خبرتیا په اړه د هرې پوښتنې لپاره  .7

 

International Protection Office 

Irish Naturalization and Immigration Service 

79-83 Lower Mount Street 

Dublin 2 

D02 ND99 

 

او  اړتیاوې 1986او د ملي ارشیف قانون  يږېرهکیدا معلومات به د انصاف او مساوات د ځانګړي شعبي سره زخ .8

 مهال ویشونه به وساتل شی.

موضوع  یو کولی شئ دا ېکولی شئ د شخصي معلوماتو یوه کاپي غوښتنه وکړئ چې موږ یې ساتو. تاس ېتاس .9

 موجود دي په فارم بشپړولو له الرې ترسره کړئ، غوښتنلیک السرسي  

Protection http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Data په خه او څانصاف او مساوات عامه دفتر  یا د هر

subjectaccessrequests@justice.ie د پوست  تهلوړپوړی حفظمولېږئ یا د انصاف او مساوات ډیټااېمیل پته

تایید کړئ مخکې له دې چې  پیژندنهاړتیا لرئ چې خپل  ې. تاسولېږئ يموجود پته باند کيبڼه  11الندي له الري

 ږل شي.ېلدر وته  ېکوم معلومات تاس

 

 

 

 

mailto:subjectaccessrequests@justice.ie
mailto:subjectaccessrequests@justice.ie


 
 

 

 

 

 

باید د  ېد هر ډول غلطي اصالحات وکړئ. د دې کولو لپاره تاسموجوده ډاټا کې خپل ېحق لرئ چې ستاس ېتاس .10

 کې ورکړل شوي پته باندي ولیکئبڼه  1 هپه پورت أیرلینډ د تابعیت او مهاجرت خدمات د نړیوال خوندیتوب دفتر ته

 .يته اړتیا لر اتوکوم نیمګړتیاوې چي اصالح

کول  هپروس خپل  ډاټا تاسېاصالح وکړئ او/ یاد خپل ډاټا ې، چي تاسرته چې مناسب ويېحق لري، چ ېتاس .11

حق لرئ چې د معلوماتو د ساتنې  تاسې.حق لري اعتراضکولو ته د  هپروس د ډاټا تاسېنګه سمحدود کړئ همدا ر

د ساتنې حقونو په اړه نور معلومات د انصاف او مساوات  معلوماتود  تاسېکړئ. سارائه سره شکایت  کمېسیون

دی ویب پاڼه کی یی کتلی  چي په کي موندلی شئ يپالیسېساتن معلوماتود  شعبه کې

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

 

 اړیکه ونیسئ: د پوست له الري د ساتنې افسر سره معلوماتوکولی شئ د انصاف او مساوات شعبي لپاره د  تاسې

 

 

The Data Protection Officer 

Department of Justice and Equality 

51 St. Stephen’s Green 

Dublin 2 

D02 HK 52  

 

 dataprotectioncompliance@justice.ieد برېښلیک له الرې: 

 

چي په معلوماتي کتابچه کي شامل دي د نړیوال  اړه معلومات بدلوي په يساتنمعلوماتودا د محرمیت خبرتیا د .12

 خوندیتوب 

(IPO 1د غوښتونکو لپاره ). 

 

 رد نړیوال خوندیتوب دفت

 ۲۰۱۸ جوالی
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