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 فدرالي پروګرام

" د راتلونکي لپاره بالکونه جوړونه  : د ماشومانو رسه د یوځای کیدو کورس  

محافظت معلوماتد د شخصي معلوماتو پروسس کولو په اړه د معلوماتو   

 

  1     عمومي معلومات        

 فدرالي برنامه "د ماشومانو سره د یوځای کیدو کورس: د راتلونکي لپاره بالکونه رامینځته کول" 
فدرالی وزارتودانیو او کورنیو چارو اخواد کورنیو چارو، او ځوانانو فدرالی وزارت د کورنیو ، لویانو ، میرمنو   (BMFSF) 

(.د تمویل اداره)( .همکارۍ اداره کیږي او تمویل کیږي په  (BMI) 
 

شرکت دی. پور اخستل محدود مسؤلیت سره اشرکت دد ټولنیز مدیریت مشورتي ټولنه ده چې دبسپنه ورکوونکی      gsub 

Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung mbH 
 

دا د. " هم شتون لريد ماشومانو سره د ادغام کورسونو لپاره د خدماتو نقطهدلته "  

:ديچې پکې شامل ، دی   ARGE GbR mbH 
 

مشولیت سره، شرکت دمحدود د ټولنیز مدیریت مشورتي ټولنه  وب ګ س   . 
        gsub , Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung mbH 

 

.د برلین د ټولنیزو زده کړو موسسه "والټر میبنیاد د  "SPI .   

ورکول کیږي څوک چې د ادغام کورسونو ترسره کولو واک لري او ته )بشپړ ترالسه کونکو( تمویل د کورس چمتو کونکو 
څوک چې د انسجام کورس سره د ماشوم پاملرنې لپاره په دایمي توګه د ماشومانو د ورځې پاملرنې کارکونکي یا د ماشوم د 

د فیس  مناسب کسورځې پاملرنې راتلونکي کارګران او / یا د خپلواک ماشوم سره پاملرنه کوي د ورځې پاملرنې شخص یا 
.ځواک پلي کول  

هغه شخص چې د دې معلوماتو پروسس کولو مسؤلیت  .شخصي معلومات په پروګرام کې د مختلفو موخو لپاره پروسس کیږي
،معنی کې تمویل کونکی دیپه  لري د عمومي معلوماتو محافظت مقرراتو  

پر اساس باندی. ۷، نمبر ۴د آرتیکل   (DSGVO) 
 

 

 

 

gsub, Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung mbH 
Kronenstraße 6 
10117 Berlin   
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د اړیکو نیولو معلومات د معلوماتو د ساتنې افسر -         2 

  Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung mbH ,gsub    شیرسیدلی ته معلوماتو د ساتنې افسر د دید 

 datenschutz@gsub.de" یا پورته پوستی پته سر بیره پردې "د معلوماتو محافظت افسر" ویلکل.

 

ډاټا پروسس کیږي؟ دغی د کومو موخو لپاره       3 

یپروژد دې هدف لپاره چې د تمویل اړتیاو سره موافقت چیک کړئ او د فنډونو سم استعمال چیک کړئ )د تمویل په پیل کې ،   .   

(.ته رسیدو وروسته په جریان کې او د تمویل پای             

ذکر شوی(. تر الندیث  ۴ب  او  ۴) د ګټه اخیستونکو او اغیزمنو ډلو سره د اړیکو لپاره چې د.   

.د ارزونې سروې لپاره.   

  .د څارنې په موخه، پایلې او ارزونه په غیر شخصي بڼه ترسره کیږي. 

 

کوم معلومات پروسس کیږي؟     4 

ې ترالسه کوونک غوښتونک یا  څخه الف( د تماس لرونکو کسانو 
د مرست   

  (.نوم، موقعیت، بریښنالیک آدرس، تلیفون او فکس شمیره)  د السلیک کولو واک لرونکي کس د اړیکو توضیحات   .

(.نوم، فعالیت، د بریښنالیک پته، تلیفون او فکس شمیره)  د تماس کس د تماس تفصیالت   .  

لخوا چې د وړاندیز مشورې او نظارت مسؤلیت لريب( د ځوانانو د  دفتر د کارمند   

لومړی او وروستی نوم    .   

فعالیت    .   

پتهایمیل     .   

کارمندانو  د ځوانانو د دفتی      .   

ې کارمندانو یا فیس ورکونکو څخه(  ث
ې پاملرن 

( د ماشوم د ورځ  د )احتمالي  

لومړی او وروستی نوم    .   

لومړی او وروستی نوم    .   

لومړی او وروستی نوم    .   
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(.د اونۍ کاري ساعتونه، معاش) د کارموندنې یا فیس اړیکو په اړه معلومات     .  

.د کار ځای یا ځای پرځای کولو پته معلومات     .  

ې توقیف شوي د ماشومانو لپاره د ادغام کورس کې برخه اخلي او همدارنګه پخپله ماشوماند(  د هغه کس لخوا ځ   

يد ساتونکي    .  ې پالنه کت  ږ ي د ماشوم د زیږون نیټه چ  ې پالنه کت  ږ لومړی او وروستتی نوم او ماشوم  چ   

ې ځای پته توضیحات    . 
د پاملرنی  

د توقیف رسه د شخص په کورس کې د ګډون لپاره د واک په اړه معلومات   .   

د مناسب کورس ګډون په اړه معلوماتکسانو د ساتونکي      .   

وروسته د مرستې ترالسه کونکي لخوا په مستقیم ډول د اړوند کس څخه یا د غوښتونکي یا وروسته د معلومات د غوښتونکي یا 
د پورتنیو معلوماتو چمتو کول د مرستې اړتیاو سره . مرستې ترالسه کونکي لخوا د دوی د پرسونل ریکارډونو څخه راټول شوي

.د معلوماتو مضامین عموما د معلوماتو چمتو کولو مکلف ندي. موافقت ، د مرستې تصویب او د پروژې بل کولو لپاره اړین دي  
د غوښتنلیک په چمتو کولو کې پاتې راتلل د غوښتنلیک ردولو یا د پروژې په راتلونکي کورس کې د مرستې لغوه کیدو المل 

.کیږي ، ځکه چې پدې حالت کې د مرستې اړتیاو سره موافقت نشي چیک کیدی  

 

، حسطر ۱د 6 یکلدآرت د پروسس کولو قانوني اساس  

.(لپاره پروسس کول چې د خلکو په ګټه وي د یوې دندې ترسره کولو)  DSGVO 

 

 5      د معلوماتو ترالسه کونکي څوک دي؟ 

 

اودی(  ارګ ب    - ح – ګ -ار – یو برخه د آس پ ای )چه د بنست غی معلومات د  

.د ارزونې کمیسیون او د فدرالي پلټنې دفتر ته افشا شوي  , BMI,BAMF,BMFSFJ 

 

دا معلومات به څومره وخت ذخیره شي؟      6 

.شي پاکوروسته  2029، 31پرته له دې چې د پروژې تمویل تصویب شي، شخصي معلومات به په وروستي کې د دسمبر   

 

کوم حقونه لري؟ته چمتو کوی، ی ړنوری سغی کسانو چه دغی معلومانو د        7 

مسؤل شخص څخه د دوی په اړه د شخصي معلوماتو په اړه معلومات ترالسه کړي او اغیزمن شوي کسان حق لري د 

، دله هغو دلیلونو څخه چې په ماده کې ویل شوي یو چه کله ،  همدارنګه د غلط معلوماتو یا حذف کولو اصالح  

په اساس. ۱۷ل دارتیک  DSGVO    
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  ۰۲ د مادې هممشخص شوي شرایط پوره شوي وي او کې ۱۸ د پروسس کولو محدودیت حق هم شتون لري که چیرې د مادې
.په قضیو کې د ډیټا پورټ وړتیا حق شتون لري   DSGVO 

 
د مشروع ګټو ) یا ف( د عامه ګټو یا د رسمي واک په کارولو کې د دندو ترسره کول) وح ۱، سطر مادې 6که چیرې معلومات د   

 
 خوندي کولو لپاره د معلوماتو پروسس کول( پر بنسټ راټول شوي وي، د معلوماتو موضوع لري. حق، د هغو دالیلو لپاره چې د 

 
بیا به شخصي معلومات نور  .دوی د ځانګړي وضعیت څخه رامینځته کیږي، په هر وخت کې د پروسس کولو اعتراض کول  

 
ښکاره ډول د پام وړ قانوني دلیلونه شتون نلري چې د معلوماتو موضوع ګټو،  پروسس نشي مګر دا چې د پروسس کولو لپاره په  

 
.حقونو او آزادیو ته زیان رسوي، یا پروسس د قانوني ادعاوو ادعا، تمرین یا دفاع کوي   

 

ونیسياغیزمن شوي کسان اختیار لري چې د معلوماتو د ساتنې او د معلوماتو د آزادۍ لپاره د برلین کمیشنر سره اړیکه   

  (Friedrichstr. 219, 10969 Berlin) 

.که دوی په دې نظر وي چې د دوی په اړه د معلوماتو پروسس کول د عمومي معلوماتو د ساتنې مقرراتو څخه سرغړونه کوي  

 

 

 

 

 


