د شخصي ډاټا د پروسه کولو لپاره
د رضايت اعالميه

زه موافق ياست چې د ځوانانو کډوالي خدمت ()JMD
_________________________________________________________________________________

ښايي زما شخصي ډاټا پروسه کړي لکه څنګه چې د ضميمه شوي ډاټا پروسسه کولو الرښوونو کې بيان شوي.
د ډاټا د پروسه کولو لپاره الرښوونې ما ته تشريح شوي .په ځانګړی توګه ،ما ته د ډاټا پروسه کولو طبيعت او موخې په اړه او
په هر وخت کې د دې رضايت لغوه کولو زما د حق په اړه الرښوونې راکړئ شوی وي .لغوه کونه مستقبل ته تطبيقيږي .زما
د ډاټا پروسه کول زما د لغوه کولو د وخت پورې قانوني پاتې کيږي.
زه باخبر يم چې زه په هر وخت کې  -د ډاټا پروسه کولو لپاره په الرښوونو کې ذکر شوي شرايطو له مخې  -د ډاټا پروسه کولو
مخالفت کولې شم.
زه د رضايت په فورمه پوهه شوې يم .په خالصو پوښتنو زما سره خبرې وشوي.

لومړی نوم:
()Vorname

کورنی نوم:
()Nachname

ځای ،نیټه
()Ort, Datum

د ځوان کس السلیک
()Unterschrift des jungen Menschen

Sprache: Pashto

د ډاټا پروسه کولو باندې يادښتونه
د ځوانانو کډوالي خدمت لخوا مل شوي

نوم/د ځوانانو کډوالي خدمت موسسه (:)JMD

(Name/Träger des
)Jugendmigrationsdienstes

د  JMDکارمندانو/د اړيکو تفصيالت:

(Kontaktdaten des*der JMD-
)Mitarbeiter*in

د معلوماتو د ساتنې افسر ته د اړیکو معلومات:

(Kontaktdaten des*der
)Datenschutzbeauftragten

په المان کې د انجیلي کلیسې د ډاټا د ساتنې قانون شرایط ( )DSG-EKDپه الندې اعالمیه کې ذکر شوی دي یوازې تر هغه پورې تطبیقېږي لکه
څنګه چې پورته ذکر شوي ځوانانو کډوالي خدمت د معترضینو كلیسایى سپانسرشپ الندې وي .د کیتھولک کلیسې د ډاټا د ساتنې قانون شرایط
( )KDGیوازې هغه وخت تطبیقیږي که چیرې د ځوانانو کډوالي خدمت د کیتھولک کلیسې سپانسرشپ الندې وي .که چېرې په قضیه کې نه وي،
دغه نه تطبیقیږي او یوازې د عمومي قوانینو څخه مقرراتونه به تطبیقیږي ،د بیلګې په توګه اروپایي ډاټا ساتنې اساسي مقررات ()DSGVO
او د فدرالي ډاټا ساتنې قانون (.)BDSG
پورته ذکر شوي ځوانانو کډوالي خدمت الندې لست شوی دي (لطفا ً په مناسبه توګه ټيک کړئ):
هیڅ كلیسایى سپانسرشپ نشته

()keine kirchliche Trägerschaft

معترضین كلیسایى سپانسرشپ ()Evangelische kirchliche Trägerschaft
کیتھولک کلیسې سپانسرشپ

()Katholische kirchliche Trägerschaft

Seite 1 von 4
Sprache: Pashto

 -1د ډاټا پروسه کولو موخه
پورته ذکر شوي  JMDکارکونکی او/یا د هغه استازی په آلمان کې زما په بشپړتوب کې مالتړ کړئ .د دې لپاره ،هغه/هغې په سافټویر " JMD
 "i-mpulsکې برقي قصیې دوسیه جوړوي او که چیرې اړتیا وي د قضیې دوسیه په کاغذی بڼه کې .زما په اړه دا شخصي ډاټا به د ,DSGVO
 BDSGسره سم یا ،که چیرې اړتیا وي ،نور اړونده مقرراتو سره سم مستند شي (لکه څنګه چې  KDG ,DSG-EKDیا د دولتي ډاټا ساتنې
قوانین) .برسېره پردې ،له ما څخه راټول شوي ډاټا د احصایوي ارزونې لپاره کارول کیږي کوم چې یوازې په بې نومه بڼه کې ترسره کیږي.
 -2د ډاټا پروسه کولو  /رضاکارانه ساحه
د ډاټا طبیعت او حد پدې پورې اړه لري چې زه د  JMDکارمندانو ته څه ووایم .برسېره پردې ،هغه ډاټا چې په ځانګړي ډول حساسه وي ،د
مثال په توګه .زما د توکمیز اصل په اړه (ماده ;DSGVO 9
§ .)11 KDG § ;13 DSG-EKD
ډاټا د  JMDلخوا یوازې له ما څخه ترالسه شوي .معلومات رضاکارانه دي .که چیرې زه معلومات ورکړم ،زه د دې پروسه کولو سره موافق
یاست ،د هغه موخو لپاره چې په دې الرښوونو کې ذکر شوی دي .که چیرې زه د معلومات ورکولو انکار وکړم ،زه یوازې مشوره تر السه
کولې شم .او په قضیې سمبالښت کې راګډون امکان نه لري.
 -3د ډاټا د پروسه کولو قانوني اساس
زما د شخصي معلوماتو پروسه کول په بنیادي توګه د بشپړتوب په دوران کې د مالتړ په اړه زما ځان او  JMDترمنځ د اړیکو سرته رسولو یا د
پیل لپاره ترسره کیږي (ماده )6 Abs. 1 lit. c KDG § ;6 Abs. 1 Nr. 5 DSG-EKD § ;Abs. 1 lit. b DSGVO 6 .او همدارنګه د
 JMDد عامه ګټو ماموریت سرته رسولو لپاره اړتیا لري (ماده§ ;6 Abs. 1 Nr. 3 DSG-EKD § ;Abs. 1 lit. e DSGVO 6 .
 .)6 Abs. 1 lit. f KDGد پاتې لپاره ،د ډاټا پروسه کول زما په دلته ورکړل شوي رضایت باندې اساس لري (مادهAbs. 1 lit. a; 9 Abs. 6 .
.)6 Abs. 1 lit. b; 11 Abs. 2 lit. a KDG § ;6 Abs. 1 Nr. 2; 13 Abs. 2 Nr. 1 DSG-EKD §§ ;2 lit. a DSGVO
 .4د ډاټا ترالسه کوونکي کټګوري
 - JMDکارکوونکی او/یا د هغه/هغې همکاران په  JMDکې زما شخصي معلوماتو سند ،سمون ،کتنه او ارزونه کولی شيThe JMD .
د شرکتونو څخه مرستې ته اړتیا لري چې سرورونه او سافټویر چلوي کوم چې زما شخصي معلومات زیرمه کوي .دغه شرکتونه کې شامل دي
( Intevation GmbH/Osnabrückد سافټویر لپاره) او  Hostway Deutschland GmbHد سرورونو لپاره) .دغه شرکتونه ممکن
یوازې زما شخصي معلومات په ځانګړی مواردو کې وګوري او یوازې لکه څنګه چې د  JMDلخوا هدایتول شوي او دوی باید دا نورو ته ور
نه کړي.
دا پروګرام د فدرالي چارو وزارت ،لوړ پوړي وګړي ،لوړ اتباعو ،ښځو او ځوانان لخوا تمویل شوي دي .)BMFSFJ( .د راپور ورکولو
موخو او د ( )BMFSFJلخوا د پروګرام نورو پراختیا لپاره زما د قضیې دوسیه به یو بې نوم کاپی مرکزي سرور ته ولیږدول شي .د یوې
ارزونې په صورت کې ،دا ممکنه نه ده چې زما د قضیې دوسیه یا زما د کس په اړه کومې پایلي وټاکئ .دې سرور ته السرسی د پورتني
نوموړي  ،JMDد ځوانانو کډوالي خدماتو بیورو او د ( )BMFSFJمسئولیت دې.
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 -۵پنځم د ډاټا زيرمه کولو موده
زما شخصي ډاټا به د  JMDلخوا زما د مالتړ پای ته رسیدو وروسته د قضیې دوسیه لخوا وړنګول شي ،نو بیا دا بې نوم کیږي .زما د قضیې
دوسیه شاتړي کاپی به  5اوونیو وروسته ولیکل شي ،زما شخصي ډاټا زیرمه کیداې نه شي .پاتې معلومات بې نومول شوي او نور زما
د پیژندلو لپاره کارول کیدی نه شي.
د م علوماتو کوم بل زیرمه کیدی شي د قوانینو سره په تړاو اړتیا ولري او د قانوني محدودیتونو له مخې شواهد خوندي کړي .په ځانګړې توګه،
منظم دری کلن محدودیت موده باید په پام کې ونیول شي ،که څه هم په انفرادي قضیو کې د محدودیت موده ممکن تر  30کالو پورې وي.
په ټاکل شوې وخت محدودیتونو کې ،دا باید په پام کې ونیول شي چې د پروسې حقیقي ړنګول یا محدودیت ممکن د دغه وخت په پیل کې
د مختلفو مقرراتو له امله په څرګند ډول وځنډول شي.
د مناسب بندښت اړتیاوو او د دوی د پیلولو غوښتنه کولو لپاره د مختلفو ترتیباتو/سازونو له امله ،د زیرمې مودي او د ډاټا ړنګولو په اړه صحیح
معلومات یوازې د انفرادي قضیې پر بنسټ په غوښتنې ورکول کیدی شي .په دې اړه ،موږ ستاسو د معلوماتو حقونو ته چې په راتلونکې برخه
کې تشریح شوي اشاره کوو.
 -6زما حقوقونه
که چیرې زه غواړم ،د  JMDکارمندان به باید ما ته وښایي چې کوم ډاټا زما په اړه مستند شوي ده (ماده;19 DSG-EKD § ;DSGVO 15 .
§  .)17 KDGزما په اړه غلط ډاټا به باید د  JMDکارمندانو لخوا سمه کړې شي (ماده;20 DSG-EKD § ;DSGVO 16 .
§  .)18 KDGد ځانګړیو شرایطو الندې ،زه حق لرم چې خپل ډاټا وړنګوم ،یا د دې پروسه محدودیت کړم .د دې لپاره شرایط د  ،DSGVOاو
د  DSG-EKGپه §§ 21؛  22کې یا د  KDGپه §§ 19؛  20ماده 17او  18کې بیان شوي .په داسې حالتونو کې ،زه ممکن دا غوښتنه کولې
شم چې د ډاټا ټول ترالسه کونکوونکي د ډاټا ړنګولو یا د پروسی محدودیت په اړه خبر کړئ شي .د ځانګړیو شرایطو الندې ،زه حق لرم چې خپل
راټول شویو ته په یو منظم ،عام او د ماشین لوستولو وړ بڼه کې السرسي ولرم (ماده.)22 KDG § ;24 DSG-EKD § ;DSGVO 20 .
که چیرې زه مزید نه غواړه چې زما ډاتا د دې رضایت پر اساس دی پروسه شي ،زه دا رضایت هر وخت لغوه کولې شم (مادهAbs. 3 7 .
 .)8 Abs. 6 KDG § ;11 Abs. 3 DSG-EKD § ;DSGVOلغوه کونه مستقبل ته تطبیقیږي .زما د ډاټا پروسه کول زما د لغوه کولو د
وخت پورې قانوني پاتې کیږي.
که چیرې زه باور لرم چې زما د ډاټا پروسه کول د پټتیا قوانینو سرغړونه کوي ،زه تنظیم کونکي ته د شکایت حق لرم (ماده77 .
.)48 KDG § ;46 DSG-EKD § ;DSGVO
د پتو سره د څارونکو چارواکو لیست پدې موندل کیدی شي:
.https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Seite 3 von 4

Sprache: Pashto

 -7د اعتراض لپاره زما حق
زه تل د ماده 23 KDG § ;25 DSG-EKD § ;DSGVO 21 .سره سم د خپل ډاټا د پروسه کولو اعتراض حق لرم .دا تطبیقیږي که چیرې
زما شخصي معلومات پر

-

ماده( Abs. 1 S. 1 lit. e DSGVO 6 .هغه دندې ترسره کول چې په عامه ګټو کې وي) یا

-

ماده( Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO 6 .د مسؤل کس یا د یو دریمې ډلې قانوني ګټي خوندي کول) یا

-

§ ( 6 Abs. 1 Nr. 1 DSG-EKDیو قانون د شخصي ډاټا پروسه کولو یا د ورسپارولو اجازه ورکوي) یا

-

§  ( 6 Abs. 1 Nr. 3 DSG-EKDد مسول کس دندي بشپړه کول) یا

-

§ ( 6 Abs. 1 Nr. 4 DSG-EKDبله دنده ترسره کول چې د کلیسې په ګټه کې وي) یا

-

§ ( 6 Abs. 1 Nr. 8 DSG-EKDد دریمې ډلې قانوني ګټي خوندي کول) یا

-

§ ) KDG )6 Absatz 1 lit. fد هغه دنده ادراک چې د کلیسې په ګټه کې وي) یا

-

§ ( 6 Abs. 1 lit. g KDGد مسؤل کس یا د یو دریمې ډلې قانوني ګټي خوندي کول) یا پر اساس وي

پروسه شي .د الزمی شرط په توګه دلته باید د کوم اعتراض لپاره دلیل شتون ولري چې زما د ځانګړي حالت څخه را منځته کیږي.
په هر وخت او پرته له کوم دلیل ورکولو ،زه د خپل ډاټا د پروسه کولو اعتراض کولې شم کله چې د مستقیم بازار موندنې یا تمویل پورته لپاره
کارول کیږي.
اعتراض همداراز د پورته پروسه کولو موخو سره تړلي پیژنیالو ته تطبیقیږي.
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