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اگــر آپ کــو کــی ‹ڈبلــن› ملــک مـ یـں غـ یـر قانـ ن
ـو� طــور پــر مقیــم پایــا جاتــا �ہ ــے تــو
ذمــہ داران آپ نشــان انگشــت ےل کــر «یوروڈیــک» کہـ ن
ـا� واےل نشــان انگشــت ےک ذخـ یـرہ
معلومــات کــو ارســال کــر سـ ت
ـک� ہـ یـں۔ اس کا مقصــد رصف یــہ دیکھنــا �ہ ــے کــہ کیــا آپ
ن� اس ےس پہــے پنــاہ ےک لـ یـے درخواســت دی �ہ ــے۔ آپ ےک نشــان انگشــت یک معلومــات
گ
پوروڈیــک ذخـ یـرۂ معلومــات مـ یـں محفــوظ نہـ یـں رکھــی جائـ یـں �۔ لیکــن اگــر آپ ن�
پہــے کــی دورسے ملــک مـ یـں پنــاہ ےک لـ یـے درخواســت دی �ہ ــے تــو آپ کــو اس ملــک
مـ یـں واپــس بھیجــا جــا ســکتا �ہ ــے۔
اگــر آپ ےک نشــان انگشــت واضــح معیــار ےک نہـ یـں ہـ یـں ،جــس مـ یـں یــہ بــات بھــی
شــامل �ہ ــے کــہ آپ ن� جــان بوجــھ کــر اپـ نـی انگلیــوں کــو �ض ر پہنچــا لیــا ہــو تــو آئنــدہ
نشــان انگشــت دوبــارہ ےل جاسـ ت
ـک� ہـ یـں۔
ئ
چــا� �ہ ــے۔ آپ یک
یــور� اتحــاد یک  eu-LISAنــام یک ایــک ایجنــی
یوروڈیــک کــو پ
گ
معلومــات رصف انہــی مقاصــد ےک لـ یـے اســتعمال یک جائـ یـں � جــن یک وضاحــت قانــون
گــی �ہ ــے۔ رصف یوروڈیــک ٹ
مــں یک ئ
ســن�ل سســٹم آپ یک معلومــات وصــول کــرے
ی
ت
گا۔ اگــر آپ آئنــدہ کــی ڈبلــن ملــک مـ یـں پنــاہ یک درخواســت د ی�ــے ہـ یـں تــو آپ ےک
گ
نشــان انگشــت یوروڈیــک کــو منتقــل کــر ن� ےک لـ یـے بھــی لـ یـے جائـ یـں �۔ یوروڈیــک مـ یـں
ـور� اتحــاد( )EUاور ملحــق ممالــک ےس باہــر کــی
محفــوظ شــدہ معلومــات مـ یـں یـ پ
ئ
دورسے ملــک یــا تنظیــم کــو ش�یــک نہـ یـں کیــا جــا� گا۔

ـور� اتحــاد کا احاطــہ کرتــا �ہ ــے (آسـ ٹـریا ،بیلجیئــم ،بلغاریــہ ،کروشــیا ،قـ بـرص ،چیــک
یــہ پــورے یـ پ
جمھوریــہ ،ڈنمــارک ،اســٹونیا ،فــن لینــڈ ،فرانــس ،جرمـ نـی ،یونــان ،ہنگــری ،آئرلینــڈ ،اٹــی ،لیٹویــا،
ین
اســپ�،
لگزمــرگ ،مالٹــا ،نیدرلینــڈز ،پولینــڈ ،پرتــگال ،رومانیــا ،ســلوواکیا ،ســلوینیا،
لتھوانیــا،
ب
ســویڈن ،مملکــت متحــدہ) اور ان ےک عــاوہ ضابطــۂ ڈبلــن ےس «وابســتہ» چــار ممالــک (نــاروے
ـوئ�ر لینــڈ اور لیخٹنسـ ی ن
آئــس لینــڈ ،سـ ٹ ز
ـٹ�) شــامل ہـ یـں۔
یور� اتحاد )2014 (European Union
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معلومات رابطہ
یوروڈیک ( )Eurodacٹ
کن�ولر اور
اس ےک نمائندے یک شناخت
رابطہ ےک مقامات :نیشنل پولیس بورڈ
( )Poliisihallitusاور فننش امیگریشن
رسوس ()Maahanmuuttovirasto
کن�ولر ےک ت
ٹ
دف� ےس ر با�ےط یک تفصیالت
+358 295 480 181
( Poliisihallitusنیشنل پولیس بورڈ)
PL 22, 00521 Helsinki
kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi
( Maahanmuuttovirastoفنش
امیگریشن خدمات)
PL 18, 00581 Helsinki
+358 295 419 600

نم�:
اس معامےل یک� ئل� رسوس کا ب
،+358 295 419 627
منگل–جمعرات ۱۱–۱۰
www.migri.fi
ن
را�ےط یک
قومی نگرا� حکام ےک ب
تفصیالت (ڈیٹا تحفظ)
Tietosuojavaltuutetun toimisto
ت
(دف� بر ئا� ڈیٹا تحفظ محتسب)
PL 800, 00521 Helsinki
+358 295 666 700
معلومات یک خدمت:
،+358 295 616 670
یپ�–جمعرات  ۱۱–۹اور  ،۵۱–۳۱جمعہ
۲۱–۹
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi
ت
ـمجھ� ہــوں
اگــر ہمــارے ذمــہ داران یــہ سـ
ن
مــں
کــہ آپ � کــی ا ی�ــے دورسے ملــک ی
بـ ی ن
ـ� االقوامــی تحفــظ ےک لـ یـے درخواســت دی
گ
ہــو� جــو اس درخواســت یک جانــچ کا ذمــہ
ئ
کارروا�
دار ہــو تــو آپ کــو اس ےک بعــد یک
ےک بــارے مـ یـں مزیــد تفصیــی معلومــات دی
گ
جائــں � اور یــہ کــہ آپ اور آپ ےک حقــوق
ی
پــر اس کا کیــا اثــر ہــوگا۔
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