
 د عمومي مغلوماتو ساتنې قانون

 اخبرتی محرمیت د

 دنړیوال اددارې ځوانانو او ادغام، معلولیت، مساوات، ماشومانو، د کوی وړاندې یې تاسو چې معلومات هغه .1

 ډول الندې په تفصیالت اړیکو د کنټرولر د معلوماتو د.  راټولیږي لوري له( IPAS) خداماتو استوګنې خوندیتوب

 :دي
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 ستاسو ترڅو ورکړي ته خدماتو استوګنې محافظت نړیوال د تاسو چې وکاروو معلومات شخصي هغه ممکن موږ .2

 .کړو چمتو خدمات مرستندویه سم سره اړتیا د ته تاسو او وکړو ارزونه استوګنځي مناسب د لپاره

 دي ډول الندې په لپاره کولو پروسس او راټولولو د دمعلوماتو ستاسو منابع قانوي زمونږ .3

 مقررات الندې هغې تر او قانون محافظت نړیوال 2015 د 

 2018 مقررات( سیسټم ډبلین) اتحادیې اروپایی د 

 2006 مقررات( برابرۍ شرایطو په لپاره مخافظت د) ټولنې اروپایی د 

 شوي اصالح چې څنګه لکه مقررات( محافظت( مهم لږ)فرعي) اتحادیې اروپایي د کال 2013 د 

 قوانین ډوبلین د اتحادیې اروپایي د 

 قوانین یوروډاک اتحادیې اروپایی د 

 د ځوانانو د او ادغام، معلولیت، مساواتو، ماشومانو، د او ریاست عدلیې د به معلومات شخصي شوي وړاندې .4

 .شي وساتل خوندي کې سرورونوIT  په ټکنالوجۍ معلوماتي

 سربیره، شریکولو معلوماتو کورنیو د سره ریاست عدالت/خدماتو مهاجرت او کولو( تبعه)طبیعي آیرلینډ د .5

 په شمول د :شي. شریک وي الزم چې چیرته سره ادارو/دفترونو دولتي نورو د ممکن معلومات

  ریاست خوندیتوب ټولنیز د 

 توسال (Tusla )- اداره کورنۍ او ماشوم د 

  مدیر خدماتو روغتیایی د 

  ریاست میراث او حکومت محلي جوړونې، کور د 

  (پولیس)سیوچانا ګارډا ان 

 .شي شریک هم سره کونکو چمتو خدماتو ترجمې او ژباړې د زموږ ممکن معلومات .6
 په ماموریت د دوی د  هم سره کمېشنرۍ عالي کډوالو د ملتونو ملګرو د ممکن معلومات شخصي شوي چمتو .7

 . وکړي مالتړ څخه پروسې خوندیتوب نړیوال د چې لپاره ددې شي شریک ارتباط

 :ده دا اړیکه لپاره پوښتنې هرې د اړه په خبرتیا دې د .8
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 ساتلو د خدماتو استوګنې د محافظت نړیوال د ځوانانو، او انسجام معلولیت، مساواتو، ماشومانو، د به معلومات دا .9

 .شي ذخیره سم سره اړتیاوو 1986 قانون آرشیف ملي د او ویش مهال

 السرسي د شئ کولی تاسو. لرو یې موږ چې وکړئ غوښتنه کاپي معلوماتو شخصي هغه د شئ کولی تاسو .10

-https://www.gov.ie/en/organisation په چې کړئ، ترسره سره ډکولو په فورمې موضوع غوښتنې

information/db300-dcediy-subject-access-request-form/ او ده موجوده کې 

sar@equality.gov.ie کړی پوست د ته افسر ساتنې د معلوماتو د پته الندې په یایې.  ولیږی یې ته. 

 .کړئ تصدیق هویت خپل چې یاست اړ به تاسو شي واستول ته تاسو معلومات کوم چې لدې مخکې

 د باید تاسو لپاره دې د. کړئ اصالح هغه وی غلطۍ کومه چیرته که کې معلوماتو په ستاسو چې لرئ داحق تاسو .11

 پته دې په ته افسر ساتنې د معلوماتو د څانګې ځوانانو او انسجام معلولیت، مساواتو، ماشومانو،



dpocontact@equality.ie ته اصالح چې اړه غلطۍپه هغې د  ولیکئ یې پته شوي ورکړل اسناباندې په یا او 

 .لري اړتیا

 محدودیت کولو پروسس په معلوماتو د ستاسو یا/او پاکړی یا او ترالسه معلوماتو خپل چې لرئ، حق تاسودا .12

 د چې لرئ حق تاسو پردې، سربیره. لرئ حق اعتراض د باندې کولو پروسس په معلوماتو خپلو د ستاسو سربیره

 .وکړئ شکایت سره کمیسیون ساتنې د معلوماتو

 د سره افسر ساتنې د معلوماتو د څانګې ځوانانو او ادغام، معلولیت، مساواتو، ماشومانو، د چې شئ کولی تاسو .13

 :ونیسئ اړیکه هم الرې له پوست
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 dpocontact@equality.gov.ieایمیل ادرس : 
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