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حریم حصوصی برای ساکنینحفظ  بیانیه   

  (از آن ما، ما ها، مال ما: ما ،  COAپس ) از این به  دیخوش آمد انیپناهجو رشیپذ یبه ارگان مرکز
 نییآ قیطر نی. ما از ادیما آشنا شو قیشما از طر یشخص ینحوه پردازش داده ها قیشما با روش دق میخواه یما م

و  ییراهنما یرا برا ییداده ها نیا  COA میکن یم تیعارا ر  ("AVG" :پس نیاز ا) حفاظت از داده ها ینامه عموم

از مکان  یکیو در دیداده ا یکند. اگر در هلند درخواست پناهندگ یو استفاده م یجمع آور انیدادن سرپناه به پناهجو
 یم قدر مورد شما صد یخصوص میحر هیانیب نی( ، ادیممکن است قبالً داشته  بود ای)  دیما  اقامت دار رشیپذ یها

 .کند
 

 قبل از اینکه به پیش برویم، می خواهیم دو اصطالح مهم را توضیح بدهیم:

کار را با پاسخ به  نی. ما امیده یم حیشما را توض یشخص یما نحوه کار )محافظت از( داده ها  یخصوص میحر هیانیب نیدر ا

: میده یانجام م ریسؤاالت ز  

کند؟ یپردازش م شما را یکدام اطالعات شخص    COA  ۱-  

م؟یکن یم افتیدر یشما را از چه کس یاطالعات شخص-۲  

COA کند؟ یشما را پردازش م یچرا اطالعات شخص  ۳-  

کند؟ یشما را پردازش م یشخص یبر چه اساس داده ها  COA ۴-  

م؟یده یمنتقل م گرانیشما را به د یاطالعات شخص یچه زمان -۵  

کند؟ یم یشما را نگه دار یاطالعات شخص -COA ۶ چه مدت  

COA کند؟ یشما محافظت م یچگونه از اطالعات شخص  ٧-  

د؟یدار یچه حقوق -٧  

رد؟یماس بگت  COAط خود توس یدر مورد پردازش داده ها تیشکا ایسؤال،  درخواست  و  یتواند  برا یم یباچه کس  ۹-  
 

کند؟ یپردازش م شما را یکدام اطالعات شخص    COA  ۱-  

 

: میکن یپردازش م ریز یشما را  در دسته بند یشخص یما داده ها  

شما ی)مانند شماره اتباع خارج یحقوق ییشماره شناسا -  
(؛تیتولد و جنس خی)مانند نام ، تار ییشناسا یداده ها -  
(یکیاطالعات تماس )مانند شماره تلفن و آدرس پست الکترون -  
(؛رشیآدرس )مانند آدرس محل اقامت شما و آدرس محل پذ اتیجزئ -  
اسناد )مانند نوع سند و شماره سند( یداده ها -  
((ی)شخص یو عالقه شخص ی)مانند حرفه شما ، روابط خانوادگ یشخص اتیخصوص -  
شما( یها ییدرآمد و دارا ی، داده ها ی)مانند شماره حساب بانک یمال یداده ها -  
ها( ادداشتی)مانند گزارش مکالمه و  یطارتبا یداده ها -  

یمربوط به مراحل پناهندگ ی)مانند داده ها  یحقوق هی/ پرو یقانون یداده ها  . 

" شود )شخص  یابیآن شخص رد قیاست که  از طر یگسترده است. منظور تمام اطالعات اریبس یشخص یاصطالح داده ها

 نیو شماره تلفن خود فکر کرد. ا تیتولد ، تابع خیمانند نام ، آدرس ، تار ییتوان به داده ها یم نهیزم نیمورد نظر"(. در ا

شود یم زیشما ن یو شماره حساب بانک یشخص قیعال لیاز قب یگریشامل اطالعات  د نیاصطالح همچن . 

" مثال ، ضبط ،  ی. برامیشما انجام ده یشخص یبا داده ها میتوان یاست که م یاقدامات هی" شامل کلیشخص یپردازش داده ها

دیریبردن داده ها را در نظر بگ نیب ، انتقال و از ریی، تغ رهیذخ ." 

  

https://www.coa.nl/nl
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: میرا در مورد شما پردازش کن ریز ی، ما ممکن است اطالعات شخص نیبر ا عالوه  
:است ریکه به شرح ز ییها داده  

  ای،  یمنشأ قوم اینژاد 
یروش زندگ ای یاعتقادات مذهب   

:یپردازش احتمال و  
خود ییشناسا یبرا کیومتریب یداده ها -  
شما یاطالعات در مورد سالمت -  
یفریک سوابق -  

 

م؟یکن یم افتیدر یشما را از چه کس یاطالعات شخص-۲  

 

COA یشما را مستق یاطالعات شخص ً ،  یدر روند پناهندگ ری( درگیو )اجتماع یخدمات دولت ریسا ایشما  لیاز شما ، از وك ما

.كند یم افتیو نظارت و مراقبت شما در رشیپذ  
:میکن یم افتی( که ما اطالعات شما را از آنها دری)اجتماع یاجتماع یو سازمان ها یدولت خدمات  

یتیو امن یخدمات وزارت دادگستر*   

متیخدمات بازگشت و عز  (DT&V) -  

تیخدمات مهاجرت و تابع  (IND - (  

و قاچاق انسان یی، اداره شناسا گانگانیب سیآن مانند پل یها رمجمعهیو ز سیپل  (AVIM) -  

ییخدمات موسسه قضا  (DJI) آن یبانیو بخش حمل و نقل و پشت  (DV&O) -  

یهمکار یشرکا ریسا*   
Marechaussee هلند یمرزبان یپلس  (KMar) -  

ب انیمرکز بهداشت و درمان پناهجو  (GZA) -  

Stichting Nidos -  ( در هلندیمستقل )خانوادگ یموسسه سرپرست  
 

کند؟  یشما را پردازش م یچرا اطالعات شخص  COA ۳-  

)هدف  میکن ییتان در هلند  شما را راهنما یمراحل پناهندگ یدر ط میتا بتوان میكن یشما را پردازش م یما اطالعات شخص"

 :ند ازما عبارت یشود. اهداف اصل میبخش هدفمند  )سازگار( تقس نیتواند به چند یگسترده است و م اریقاعدتا بس نیما( . ا یاصل

در  یبهداشت یمانند مراقبت ها یبه خدمات اساس یو دسترس ایسر پناه  شامل اقامت  ، مزا نی. اییارائه  سر پناه  و راهنما •

 .ما است COA یاز مکانها یکی

 : گریمله موارد د، از ج COA محل کیها به شما در  ییمراقبت ازنحوه راهنما •

 .خارج از هلند ایتان در هلند   ندهیآ یشما برا تیو حما یدر آماده ساز •

 .تان  ندهیآ  یو برا رشیاعتماد به نفس شما در محل پذ تیتقو  •

 .بازگشت ای، ادغام و مشارکت  ییآموزش ، مسکن ، رها نهیخاص در زم ییراهنما •

 .قاچاق انسان و قاچاق و ثبت حوادث یها گنالیاتاق ، ثبت س یمسکن ، به عنوان مثال با مراجعه و بررس تیریانجام مد •

 .(""AMV"" :پس نیاز ا) کنند یم تیحما یبزرگسال ری، از شما در مس دیباش  ایسن بدون اول ریز  گانهیب کیاگر شما  •

 :گریخاتمه  دوران اقامت شما ، از جمله موارد د •

 .یگرید یمراجعه  به  شهردار یدر انتقال شما برا  تیحما •

 یشهردار کیمسکن در  یبرا  یرسان یاری. 

 .نیکشور دوبل ایشما به کشور مبدا  یاجبار ایو  یلیبازگشت تما تیهدا •

وان مثال  ثبت ، به عن COA کارمندان ایساکنان و  ریشما بلکه سا  یمکان. نه تنها برا کیدر  یزندگ تیفیو ک  یمنیاا نیتام •

 .گریخشونت و حوادث د

 . شما الزم است یکه مراقبت حاد برا یطیشرا ایمانند حوادث   یاضطرار طیاقدام در شرا  •

 "یدر جهت منافع عموم یگانیاهداف با یو برا یاهداف آمار ی، برا یخیو تار یعلم قاتیانجام تحق •

 

کند؟ یشما را پردازش م یشخص یبر چه اساس داده ها  COA ۴-  
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   زا ییمبنا نی. چنمیمورد پردازش کن نیا ی"" برایقانون یشما را فقط در صورت داشتن ""مبنا یشخص یداده ها میتوان یما م"

AVG   میکن هیمبنا تک نیبه چند میتوان ی( م3به اهداف فوق )بند  دنیاحقاق بخش یکند. برا یم یرویپ: 

 .الزم است یتعهد قانون کی تیرعا یپردازش برا •

 .الزم است یگریشخص د ایشما  یاتیمحافظت از منافع ح یبرا پردازش

 ایاست ،  یضرور COA توسط یعموم اراتیکار در محدوده اعمال اخت کی ای/  یکار به نفع عموم کیانجام  یبرا پردازش

 .دیاهداف خاص داده ا یشما مجوز پردازش را برا •

. میکن ی، پردازش م ییارائه مراقبت و راهنما یخود برا یقانون فهیوظ تیرا به منظور رعاشما  یموارد ، ما داده ها شتریب در

 ".ستین ریما امکان پذ یبرا یکار قانون نیبدون اطالعات شما انجام ا

 

م؟یده یمنتقل م گرانیشما را به د یاطالعات شخص یچه زمان -۵  

 

 یشما ضرور ییو راهنما افتیدر یامر برا نیا رای، ز میبه اشتراک بگذار گرانیشما را با د یشخص یما ممکن است داده ها

  .کرد میکار را خواه نیا میکار داشته باش نیانجام ا یبرا یخوب لیاست. ما فقط اگر دل

دارند ، به اشتراک  ازیانجام کار خود به داده ن یکه برا یافراد یو فقط برا میگذار یالزم را به اشتراک م یفقط داده ها ما

مورد قول و  نیشما با دقت اداره کنند. ما در ا یاطالعات شخص دیبا زین گرید یارگانها ری، سا COA گذاشت. مانند میخواه

 .میده یانجام م یواضح یقرارها

 :اطالعات شما را با میتوان یم ما

 :یتیو امن یخدمات وزارت دادگستر •

 ؛(DT&V) متیخدمات بازگشت و عز •

o تیخدمات مهاجرت و تابع (IND)؛ 

o و قاچاق انسان یی، اداره شناسا گانگانیب سیآن مانند پل یها رمجموعهیو ز سیپل (AVIM). 

o ییخدمات موسسه قضا (DJI) آن یبانیو بخش حمل و نقل و پشت (DV&O). 

 :مراقبت یشرکا •

o انیمرکز مراقبت درمان و بهداشت پناهجو (GZA) نیو مراقب  دکترها قی، از طر. 

o MediFirst؛ 

 ؛DSW یخدمات درمان مهیب قی، از طر (RMA) انیپناهجو یپزشک یطرح مراقبت ها •

o در منطقه یمشترک و کمک پزشک یو درمان یسازمان خدمات بهداشت (GGD و GHOR). 

 :یهمکار یشرکا ریسا •

o Marechaussee هلند یمرزبان سیپل (KMar)؛ 

o مهاجرت یالملل نیسازمان ب (IOM)؛ 

o Stichting Nidos ( در هلند(؛یمستقل )خانوادگ ی)موسسه سرپرست 

o پناهندگان هلند یشورا (VWN)؛ 

o Veilig Thuis (؛یو کودک آزار ی)مرکز اعالم، گزارش خشونت خانگ 

o قاچاق انسان و قاچاق انسان یمرکز تخصص (EMM). 

 :وابسته یهمکار یگروه ها ریسا •

o ها یشهردار. 

o بانک ها؛ 

o انیو مرب یمانند تاکس ییشرکت ها. 

o مانند مراکز مراقبت روزانه و مدارس؛ یمؤسسات آموزش 

o یدر مواقع اضطرار ای یقانون فهیانجام وظ یبرا ییمقامات قضا ای، سرپرستان  ی، خدمات اضطرار یبازرسان دولت. 

o نشانیاز منافع موکل تیحما یساکنان برا یوکال . 

o ، از منافع تیحما  یحسابداران و حسابرسان برا وکال  COA. 

o ان؛یپناهجو تیمسئول مهیب نهیگذاران در زم مهیب 

o خدمات ترجمه؛ 

o تمرکز در مورد کودکان نهیدر زم یهمکار یشرکا / AMV. 

به  انایشما  اح یماند. اگر داده ها یم یاروپا باق هیدر اتحاد میشما باش یکه ما مسئول داده ها یشما تا زمان یشخص اطالعات

 .افتد یاتفاق نم یمناسب یتیعمل بدون اتخاذ اقدامات امن نیاروپا ارسال شود ا هیسازمان خارج از اتحاد ای یکشور
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کند؟ یم یشما را نگه دار یاطالعات شخص -COA ۶ چه مدت  

مان را ثبت کرده  ینگهدار ی. ما تمام زمانبندمیدار ینم یبه اهدافمان  نگهدار دنیرس یاز حد الزم برا شیشما را ب یما داده ها"

 .شماهستند یاطالعات برا نیمهمتر ریز ینگهدار یها ی. زمان بندمیا

 نی، ما ا ی. به طور کلویکن یاضافه م نیدر پرونده ساکن میکن یو نظارت شما  پردازش م رشیپذ نهیرا که ما  در زم یداده ها 

 یمال یایاز مزا یکه به عنوان بخش یاسناد مال ی. ما برامیکن یسال پس از بسته شدن پرونده حفظ م 20ات را حداقل اطالع

COA میکن یساله استفاده م 7 ینگهدار هدور کیشود ، از  یم یجمع آور. 

کند؟  یشما محافظت م یچگونه از اطالعات شخص  COA ٧-  

COA  از سوء استفاده از آنها انجام داده است.  یریشما و جلوگ یشخص یمحافظت از پردازش داده ها یرا برا یاقدامات مناسب

 هی، کل نی. عالوه بر امیخواه یم یاریدولت  یتی، از استانداردها و مقررات امن COA در یشخص یمحافظت از داده ها یبرا

 .هستند یرموظف به محرمانه نگهدا لبان، کارمندان موقت و داوط COA کارمندان

 

 د؟یدار یچه حقوق -٧

،  میکن یخود را که ما در مورد شما پردازش م یشخص یداده ها دیخاص حق دار طی. شما تحت شرادیدار یشما حقوق متفاوت

. اعتراض به پردازش ، دیحق دار یخاص طیتحت شرا نیحذف کنند. شما همچن  ایبدهند  و  رییشما را تغ یتا داده ها دیمشاهده کن

،  دیاز حقوق خود استفاده کن یکیاز  دیخواه ی.  اگر میتالیجیخود بشکل د یداده ها افتیو حق در زشمحدود کردن پرداحق 

 . (دینیرا بب 9)بند  دیریبا ما تماس بگ ریز یلطفا با استفاده از داده ها

را   یشتریماه. اگر پاسخ به درخواست شما زمان ب کی یکرد ، بهر حال ط میخواه یدرخواست شما را در اسرع وقت بررس ما

 شهی، اما هم میکن یداد. ما درخواست شما را تا حد ممکن برآورده م میماه به شما اطالع خواه کی، ما در فاصله  ردیدر بر بگ

شما وجود داشته باشد.  رد درخواست یبرا یخوب لی. ممکن است دالمیکار را انجام ده نیکه ا  میاجازه آن را ندار ای میتوان ینم

 .باشد ینامه قانون نییاطالعات شما بر اساس آ رهیممکن است ملزم به ذخ COAبه عنوان مثال ، 

 AP  .دیارسال کن (""AP"" :پس نیاز ا)  Autoriteit Persoonsgegevens را به یتیشکا دیتوان یبر حقوق فوق ، م عالوه

. ما  دیریبا ما تماس بگ AP  که از ارتباط با میدر هلند را دارد. ما خواهشمند یخصوص میحفظ حر نینظارت بر انطباق با قوان

 تیتوان در وب سا یرا م AP . مشخصات تماسمیده یشما انجام م تیشکا شبخ تیحل رضا یتمام تالش خود را برا

www.autoriteit Persoongegevens.nl افتی. 

 ً راک تا از به اشت میده یکار را انجام م نی. ما امیکن دییشما را تأ تیهو دیاست ، بادرخو ایکه هنگام سؤال  دیتوجه داشته باش لطفا

 .میکن یریشما جلوگ یشخص یدر داده ها یرقانونیغ راتییتغ جادیا ایشما با ارگان اشتباه  یگذاشتن اطالعات شخص

 میاز تصم COA .شود یانجام م COA کارمندان قیشود از طر یگرفته م رشیانجام کار پذ یبرا COA که توسط یماتیتصم هیکل

و بدون  تسین کیدر مورد شما آتومات یریگ میتصم چیبدان معناست که ه نیکند. ا یاستفاده نم یفرد کیکامالً آتومات  یها یریگ

حت شما ت  یبشکل قابل توجه  ایشما داشته باشد  یبرا یاتخاذ نخواهد شد که عواقب قانون یمیدر مورد شما  تصم یمداخله انسان

 قرار دهد ریتاث

رد؟یماس بگت  COAط خود توس یدر مورد پردازش داده ها تیشکا ایسؤال،  درخواست  و  یتواند  برا یم یباچه کس  ۹-  

." 

آدرس پست  قیاز طر دیتوان ی، م دیدار COA خود توسط یدرباره پردازش داده ها یتیشکا ایاگر سؤال ، درخواست """

، بهر حال  میکرد که در اسرع وقت پاسخ ده میخواه ی. ما سعدیریتماس بگ COA با خط اطالعات info@coa.nl :یکیالکترون

 .میکن دیدوره را حداکثر به مدت سه ماه تمد نیا میتوان یم ییماه . در موارد استثنا کیحداقل در فاصله  

 :یپست آدرس

Centraal Orgaan opvang asielzoekers 

postbus 30203 

2500 GE Den Haag 

COA ها مأمور محافظت از داد کی یدارا نیهمچن (FG)   انجام یبرا یمهم نظارت داخل اریبا سمت بس  AVG توسط COA 

 .است

 . .FG: fg@minjenv.nl t.a.v. Pieter de Groor تماس اطالعات

 .شد بیتصو 2019آگوست  27در  رهیمد ئتیتوسط ه یخصوص میحفظ حر هیانیب نیا


