
 قانون حفاظت از اطالعات عمومی

 خصوصی حریم حفظ اطالعیه

 برابری، کودکان، بخش( IPAS) المللیبین وحفاظت اسکان هایسرویس توسط دهید می ارائه که اطالعات .1

 :از عباراست کنترلراطالعات تماس جزیات. شودمی آوریجمع جوانان و ادغام ناتوانی،

 کوچه پالزا، میزیان ،1 بلوک جوانان، و ادغام ناتوانی، برابری، کودکان، دپارتمان اطالعات، از حفاظت افسر

 .D02 XW14 ،2 دوبلین ،58- 50 پایین باگوته

 بهاید  کرده ارائه المللی بین حفاظت اسکان خدمات به شما که شخصی )اطالعات(های داده از است ممکن ما .2

 .کنیم استفاده لزوم صورت در شما به کمکی خدمات ارائه و شما برای مناسب اقامت محل ارزیابی منظور
 :است ذیل تور به اطالعات این پروسس و آوری جمع برای ما قانونی مبنای .3

 آن اساس بر شده ایجاد مقررات و 2015 المللی بین حفاظت قانون 

  2018( دوبلین سیستم) اروپا اتحادیه مقررات 

  2006 (حفاظت برای بودن شرایط واجد) اروپایی جوامع مقررات 

  شده اصالح تورکه 2013( فرعی حفاظت) اروپا اتحادیه مقررات 

  اروپا اتحادیه دوبلین مقررات 

  اروپا اتحادیه یوروداک مقررات 

 برابری، کودکان، وزارت و دادگستری وزارت IT سرورهای در مخفوظ طور به شده ارائه شخصی اطالعات .4

 .شود می ذخیره جوانان و ادغام معلولیت،
 اطالعات دادگستری، ،ادارهایرلند مهاجرت و تابعیت خدمات با درداخل اطالعات گذاری اشتراک به بر عالوه .5

 :جمله از دولتی های سازمانو ادارات سایر با لزوم، صورت در است، ممکن

  اجتماعی حفاظت اداره 

  خانواده و کودک آژانس – توسال 

  صیحی خدمات مدیر 

  میراث و محلی حکومت مسکن، اداره 

  (پولیس) سیوچانا گاردا 
 .شود گذاشته اشتراک به ما  ترجمه خدمات( های)دهنده ارائه با اطالعات است ممکن همچنین .6
 پناهندگان برای متحد ملل سازمان عالی کمیساری با است ممکن همچنین شده ارائه شخصی )اطالعات(های داده .7

 .شود گذاشته اشتراک به المللی بین حفاظت فرآیند از حمایت برای آنها مأموریت با ارتباط در
 :است عبارت اعالمیه این با رابطه در سوال هرگونه برای تماس .8

 کوچه پالزا، میزیان ،1 بلوک جوانان، و ادغام ناتوانی، برابری، کودکان، دپارتمان ازاطالعات، حفاظت افسر

 .D02 XW14 ،2 دوبلین ،58- 50 پایین باگوته

 خدمات نگهداری برنامه جوانان، و ادغام ناتوانی، برابری، ادارکودکان، مشخص بخش با مطابق اطالعات این .9

 .شود می ذخیره 1986 ملی آرشیو قانون الزامات و المللی، بین حفاظت اسکان

 را کار این توانید می. کنید درخواست کنیم می نگهداری ما که شخصی ازاطالعات کپی یک برای توانید می شما .10

 در موجود ، دسترسی درخواست موضوع فارم نمودن تکمیل با

https://www.gov.ie/en/organisation-information/db300-dcediy-subject-access-
request-form/ به را آن و دهید انجام sar@equality.gov.ie  افسر به پست طریق از یا.  دهید ارسال 

 .دهید ارسال ذیل آدرس در اطالعا از حفاظت
 .کنید تأیید را خود هویت باید شود، ارسال شما برای اطالعاتی اینکه از قبل

 از حفاظت افسر به باید کار، این انجام برای. کنید اصالح خود اطالعات در را غلطی هرگونه دارید حق شما .11

 آدرس یا dpocontact@equality.ie آدرس به جوانان و ادغام ناتوانی، برابری، کودکان، دپارتمان اطالعات

 .کنید نوشته شوند، اصالح باید که هایی غلطی درمورد اسناد باالی  شده ارائه
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 اطالعات پروسس برای محدودیتی یا/و کنید پاک را خود )دادهای(اطالعات لزوم، صورت در دارید، حق شما .12

 کمیسیون در دارید حق شما این، بر عالوه. باشید داشته خود اطالعات پروسس به اعتراض حق همچنین و خود

 .کنید شکایت اطالعات از حفاظت

 جوانان و ادغام معلولیت، برابری، کودکان، دپارتمان ازاطالعات حفاظت افسر با پست طریق از توانید می شما .13

 :بگیرید تماس

 خیابان پالزا، میزیان ،1 بلوک جوانان، و ادغام ناتوانی، برابری، کودکان، دپارتمان اطالعات، از حفاظت افسر

 .D02 XW14 ،2 دوبلین ،58- 50 پایین باگوت

 dpocontact@equality.gov.ie: ایمیل

 


