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ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ 

ਆਮ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ  
ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੋਖਟਸ 

1. ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦ ੱਤਾ ਜਾ ਦਿਹਾ ਡਾਟਾ ਆਇਦਿਸ਼ ਨੈਚੁਿਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਦਵਸ (INIS)  ੇ 
ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਦਿਆ  ਫ਼ਤਿ (IPO) (ਦਨਆਂ ਅਤ ੇਸਮਾਨਤਾ ਦਵਭਾਗ੍   ੇਭਾਗ੍)  ਆੁਿਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਦਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਕੰਟਿੋਲਿ   ੇਸੰਪਿਕ ਵੇਿਵੇ ਇਸ ਤਿਹਾਂ ਹਨ: 

International Protection Office 

Irish Naturalisation and Immigration Service 

79 – 83 Lower Mount Street 

Dublin 2 

D02 ND99 

2. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡ ੇਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਦਿਆ  ਫ਼ਤਿ ਨ ੰ  ਪਰ ਾਨ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਦਵਅਕਤੀਗ੍ਤ ਡਾਟੇ  ੀ ਵਿਤੋਂ 
ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਦਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗ੍ਤਾ  ਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਕਿਨ  ੇ ਉ ੇਸ਼ ਲਈ ਅਤ,ੇ ਜੇ ਉਦਚਤ ਹੋਵ,ੇ 

ਸੰਬੰਦਿਤ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਫਿੇਮਵਿਕ   ੇਅਨੁਸਾਿ ਪਦਹਲੇ ਇੰਸਟਾਂਸ ਦਵੱਚ ਿਦਹਣ  ੀ ਮਨਜ਼ ਿੀ ਲਈ, ਕਿ ਸਕ  ੇ
ਹਾਂ। ਇਸ ਦਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ  ਆੁਿਾ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਦਿਆ ਸਵਾਲਨਾਮੇ (IPO 2) ਲਈ ਅਿਜ਼ੀ ਦਵੱਚ ਪਰ ਾਨ 
ਕੀਤਾ ਦਗ੍ਆ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਕਈੋ ਹੋਿ ਦਵਅਕਤੀਗ੍ਤ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਦਮਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਕਸ ੇਹੋਿ ਿ ਪ ਜਾਂ ਤਿੀਕ ੇ
ਿਾਹੀਂ IPO ਨ ੰ  ਪਰ ਾਨ ਕਿ ਸਕ  ੇਹੋ।  ਜੇ ਜ਼ਿ ਿੀ ਹੋਵ,ੇ IPO ਅਤੇ ਆਇਦਿਸ਼ ਨੈਚੁਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਦਵਸ/ਦਨਆਂ ਅਤ ੇਸਮਾਨਤਾ ਦਵਭਾਗ੍ ਤੁਹਾਡ ੇਵੱਲੋਂ IPO 2 ਅਤੇ ਸੰਬੰਦਿਤ ਪੱਤਿ ਦਵੱਚ ਪਰ ਾਨ 
ਕੀਤੇ ਦਵਅਕਤੀਗ੍ਤ ਡਾਟੇ  ੀ ਵਿਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਾਗ੍ਦਿਕਤਾ  ੀ ਸਦਿਤੀ ਸੰਬੰਦਿਤ ਦਕਸ ੇ
ਭਦਵੱਿੀ ਦਵਚਾਿ  ੇ ਭਾਗ੍ ਵੱਜੋਂ ਵੀ ਕਿ ਸਕ ਾ ਹੈ। 
 

3. ਇਸ ਡਾਟੇ ਨ ੰ  ਇਕੱਠਾ ਕਿਨ ਅਤ ੇਉਸ ਤੇ ਪਰਦਕਦਿਆ ਕਿਨ  ਾ ਸਾਡਾ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਆਿਾਿ ਇਸ ਤਿਹਾਂ ਹੈ: 

i. ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਦਿਆ ਐਕਟ 2015 ਅਤੇ ਇਸ ੇ ਅਿੀਨ ਬਣਾਏ ਿੈਗ੍ ਲੇਸ਼ਨਜ਼  
ii. ਯ ਿੋਪੀਅਨ ਯ ਨੀਅਨ (ਡਬਦਲਨ ਦਸਸਟਮ) ਿੈਗ੍ ਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2018 

iii. ਯ ਿੋਪੀਅਨ ਕਦਮਊਦਨਟੀਜ਼ (ਸੁਿੱਦਿਆ ਲਈ ਯੋਗ੍ਤਾ) ਿੈਗ੍ ਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2006 

iv. ਯ ਿੋਪੀਅਨ ਯ ਨੀਅਨ (ਸਬਦਸਡਿੀ ਸੁਿੱਦਿਆ) ਿੈਗ੍ ਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2013, ਸੋਿੇ ਅਨੁਸਾਿ  
v. ਯ ਿੋਪੀਅਨ ਯ ਨੀਅਨ ਡਬਦਲਨ ਿੈਗ੍ ਲੇਸ਼ਨ 

vi. ਯ ਿੋਪੀਅਨ ਯ ਨੀਅਨ ਯ ਿੋਡਕ ਿੈਗ੍ ਲੇਸ਼ਨ 

Punjabi 1 

 

IPO (PP) 52 Rev 1 



 

4. ਡਾਟਾ EU ਡਬਦਲਨ ਿੈਗ੍ ਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ EU ਯ ਿੋਡੈਕ ਿੈਗ੍ ਲੇਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਸੰਚਾਦਲਤ ਕਿ ਿਹੇ ਹੋਿ ਿਾਜਾਂ  ੇ ਨਾਲ 
ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ ਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਦਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਿਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ EU ਿੈਗ੍ ਲੇਸ਼ਨਾਂ 
 ੇ  ਾਇਿ ੇਦਵੱਚ ਆਉਂ ੀ ਹੈ। 
 

5. ਪਰ ਾਨ ਕੀਤਾ ਦਗ੍ਆ ਦਵਅਕਤੀਗ੍ਤ ਡਾਟਾ ਦਨਆ ਂਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਵਭਾਗ੍ IT ਸਿਵਿਾਂ 'ਤੇ ਸੁਿੱਦਿਅਤ 
ਤਿੀਕ ੇਨਾਲ ਸਟੋਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗੇ੍ਾ। ਆਇਦਿਸ਼ ਨੈਚੁਿਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਦਵਸ/ਦਨਆਂ ਅਤੇ 
ਸਮਾਨਤਾ ਦਵਭਾਗ੍ ਨਾਲ ਘਿੇਲ  ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਜੱਿੇ ਉਦਚਤ ਹੋਵ,ੇ ਡਾਟਾ ਹੇਠ ਦਲਦਿਆਂ 
ਸਮੇਤ ਹੋਿ ਸਿਕਾਿੀ  ਫ਼ਤਿਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ ਾ ਹੈ: 

a. ਐਨ ਗ੍ਾਿਡਾ ਸੀਓਚਾਨਾ 
b. ਲੀਗ੍ਲ ਏਡ ਬੋਿਡ 

c. ਿੁਜ਼ਗ੍ਾਿ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੁਿੱਦਿਆ ਦਵਭਾਗ੍ 

d. ਟਸਲਾ - ਬਾਲ ਅਤੇ ਪਦਿਵਾਿ ਏਜੰਸੀ 
e. ਹੈਲਿ ਸਿਦਵਸ ਐਗ੍ਜ਼ੀਦਕਉਦਟਵ 

ਜਾਣਕਾਿੀ ਸਾਡੇ ਅਨੁਵਾ  ਸਵੇਾ ਪਰ ਾਤਾ(ਵਾਂ) ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ ੀ ਹੈ।  

 

6. ਪਰ ਾਨ ਕੀਤਾ ਦਗ੍ਆ ਦਵਅਕਤੀਗ੍ਤ ਡਾਟਾ, ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਦਿਆ ਪਰਦਕਦਿਆ ਨ ੰ  ਸਮਿਦਿਤ ਕਿਨ 
ਲਈ, ਦਿਫ ਜੀਆਂ ਲਈ ਸੰਯਕੁਤ ਿਾਸ਼ਟਿ  ੇ ਹਾਈ ਕਦਮਸ਼ਨਿ  ੇ ਆ ੇਸ਼  ੇ ਸੰਬੰਿ ਦਵੱਚ ਉਹਨਾਂ   ੇਨਾਲ 
ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ ਾ ਹੈ। 
 

7. ਇਸ ਨੋਦਟਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਦਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਿੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਪਿਕ ਵੇਿਵੇ ਇਸ ਤਿਹਾਂ ਹਨ: 

International Protection Office 

Irish Naturalisation and Immigration Service 

79 – 83 Lower Mount Street 

Dublin 2 

 

8. D02 ND99ਇਹ ਡਾਟਾ ਦਨਿਿਾਦਿਤ ਦਨਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਵਭਾਗ੍ ਿਾਿਨ ਅਨੁਸ ਚੀਆਂ ਅਤੇ ਿਾਸ਼ਟਿੀ 
ਅਿਕਾਈਵ ਐਕਟ 1986  ੀਆ ਂਲੋੜਾਂ  ੇ ਅਨੁਸਾਿ ਸਟੋਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ। 
 

9. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡ ੇਕੋਲ ਪਏ ਦਵਅਕਤੀਗ੍ਤ ਡਾਟੇ  ੀ ਕਾਪੀ  ੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਕ  ੇਹੋ। ਤੁਸੀਂ 
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Data Protection ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਜਾਂ ਦਕਸ ੇਵੀ ਦਨਆ ਂਅਤੇ 
ਸਮਾਨਤਾ ਦਵਭਾਗ੍ ਪਬਦਲਕ  ਫ਼ਤਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜੈਕਟ ਐਕਸੈਸ ਦਿਕਵੈਸਟ ਫਾਿਮ ਪ ਿਾ ਕਿਕ ੇਅਤੇ 
ਇਸ ਨ ੰ  subjectaccessrequests@justice.ie ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪੈਿਾਗ੍ਰਾਫ਼ 11 ਦਵੱਚ ਦ ੱਤ ੇਪਤ ੇਤੇ 
ਦਨਆ ਂਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਵਭਾਗ੍ ਸਿੱੁਦਿਆ  ਫ਼ਤਿ ਨ ੰ  ਡਾਕ ਿਾਹੀਂ ਭੇਜ ਕੇ, ਅਦਜਹਾ ਕਿ ਸਕ ੇ ਹੋ।oਤੁਹਾਨ ੰ  
ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ  ੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਨੀ ਪਵੇਗ੍ੀ।             
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10. ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟੇ ਦਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੱੁ਼ਿੀਆਂ ਨ ੰ  ਠੀਕ ਕਿਨ  ਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਦਜਹਾ ਕਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੰ  
ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਅਸ਼ੁੱ ਿੀਆਂ   ੇਵਿਨਣ ਸਮੇਤ ਉਪਿੋਕਤ ਪੈਿਾਗ੍ਰਾਫ਼ 1 ਦਵੱਚ ਪਰ ਾਨ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਪਤ ੇ
'ਤੇ ਆਇਦਿਸ਼ ਨੈਚੁਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਦਵਸ   ੇਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਦਿਆ  ਫ਼ਤਿ ਨ ੰ  ਦਲਿਣਾ 
ਚਾਹੀ ਾ ਹੈ। 
 

11. ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ, ਦਜੱਿੇ ਉਦਚਤ ਹੋਵ,ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਨ ੰ  ਦਮਟਾਉਣ  ਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਡਾਟ ੇ ੀ ਪਰਦਕਦਿਆ 'ਤੇ ਿੋਕ 
ਲਾਉਣ  ਾ ਅਤ ੇਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡ ੇਡਾਟ ੇ ੀ ਪਰਦਕਦਿਆ 'ਤ ੇਇਤਿਾਜ਼ ਕਿਨ  ਾ ਅਦਿਕਾਿ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 
ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਡਾਟਾ ਸੁਿੱਦਿਆ ਕਦਮਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਸ਼ਕਾਇਤ  ਾਇਿ ਕਿਨ  ਾ ਅਦਿਕਾਿ ਹੈ। ਤੁਹਾਡ ੇਡਾਟਾ ਸੁਿੱਦਿਆ 
ਅਦਿਕਾਿਾਂ  ੇ ਸੰਬੰਿ ਦਵੱਚ ਹੋਿ ਜਾਣਕਾਿੀ http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/Data Protection. 'ਤੇ 
ਉਪਲਬਿ ਦਨਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਵਭਾਗ੍  ੀ ਡਾਟਾ ਸੁਿੱਦਿਆ ਨੀਤੀ ਦਵੱਚ ਦਮਲ ਸਕ ੀ ਹੈ। 
 

ਤੁਸੀਂ ਡਾਕ ਿਾਹੀਂ ਦਨਆ ਂਅਤ ੇਸਮਾਨਤਾ ਦਵਭਾਗ੍   ੇਡਾਟਾ ਸੁਿੱਦਿਆ ਅਦਿਕਾਿੀ ਨਾਲ ਸੰਪਿਕ ਕਿ ਸਕ  ੇਹੋ: 

 

The Data Protection Officer 

Department of Justice and Equality 

51 St. Stephen’s Green 

Dublin 2 

D02 HK52 

 

ਜਾਂ 

 

ਈਮੇਲ ਿਾਹੀਂ: dataprotectioncompliance@justice.ie 

12. ਇਹ ਗੋ੍ਪਨੀਯਤਾ ਨੋਦਟਸ ਅੰਤਿਿਾਸ਼ਟਿੀ ਸੁਿੱਦਿਆ (IPO 1) ਲਈ ਦਬਨੈਕਾਿਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਿੀ 
ਦਕਤਾਬਚੀ ਦਵੱਚ ਮੌਜ   ਡਾਟਾ ਸਿੱੁਦਿਆ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ  ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂ ਾ ਹੈ।  

 

 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ  
ਜੁਲਾਈ 2018 
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