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 انگشت نگاری و
Eurodac

Eurodac اطالعات ویژه اتباع کشور ثالث یا افراد بدون تابعیت که به صورت غ�ی قانو�ن در 
کشورهای عضو سکونت دارند،بر اساس ماده )3(29 از قانون شماره 603/2013 )اتحادیه اروپا(
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 )1 » ن ــ�ی ــور »دوبل ــک کش ــو�ن در ی ــ�ی قان ــورت غ ــه ص ــما ب ــه ش ــود ک ــخص ش ــر مش اگ
ــد و داده هــای آن  ســاکن هســتید، مســئوالن ممکــن اســت از شــما انگشــت نگاری کنن
را بــه پایــگاه داده انگشــت نگاری »Eurodac« بفرســتند. ایــن کار فقــط بــه ایــن منظــور 
 . ــا خــ�ی  شــده اید ی

گ
ــد� ــالً خواســتار پناهن ــا قب ــه مشــخص شــود آی د ک ــ�ی انجــام می گ

ه نمی شــود ویل اگــر  داده هــای انگشــت نگاری شــما در پایــگاه داده Eurodac ذخــ�ی
 شــده باشــید، ممکــن اســت بــه آن کشــور 

گ
قبــالً در کشــور دیگــری خواســتار پناهنــد�

منتقــل شــوید. 

ــه انگشــتان خــود  ــر عمــداً ب ــالً اگ ــت انگشــت نگاری شــما خــوب نباشــد، مث ــر کیفی اگ
ــد.  ــل آی ــه عم ــاره ب ــده انگشــت نگاری دوب ــن اســت در آین آســیب زده باشــید، ممک

Eurodac را یــی از نهادهــای اتحادیــه اروپــا بــه نــام eu-LISA اداره می کنــد. اطالعــات 
شــما فقــط بــرای دســتیا�ب بــه اهــداف مشــخص شــده در قانــون بــه کار گرفته می شــود. 
فقــط ســامانه مرکــزی Eurodac اطالعــات شــما را دریافــت می کنــد. اگــر بعــداً در یــک 
 اقــدام کنیــد، از شــما انگشــت نگاری می شــود و 

گ
ن دیگــر بــرای پناهنــد� کشــور دوبلــ�ی

 Eurodac ــده در ه ش ــ�ی ــای ذخ ــود. داده ه ــتاده می ش ــه Eurodac فرس ــات آن ب اطالع
ــا و کشــورهای  ــه اروپ ــا ســازمان خــارج از کشــورهای اتحادی ــار هیــچ کشــور ی در اختی

د.  وابســته قــرار نمی گــ�ی

س، جمهــوری  ایــن قانــون در ســطح اتحادیــه اروپــا )اتریــش، بلژیــک، بلغارســتان، گرجســتان، قــرب     
، فنالنــد، فرانســه، آلمــان، یونــان، مجارســتان، ایرلنــد، ایتالیــا، التویــا،  چــک، دانمــارک، اســتو�ن
، اســلوایک، اســپانیا، ســوئد،  ، لوکزامبــورگ، مالــت، هلنــد، لهســتان، پرتقــال، رومــا�ن لیتــوا�ن
ــتاین   ن اش ــوییس و لیخ�ت ــلند، س ــروژ، ایس ن )ن ــ�ی ــون دوبل ــه قان ــته« ب ــور »وابس ــا  و 4 کش بریتانی

می شــود. اعمــال 

حق ک�پ رایت اتحادیه اروپا 2014

ــد از افــراد دارای حــق کــ�پ ــا بای ــ�پ آنه ــا ک ــر افــراد ی ــرای اســتفاده از تصاوی ــه مجــاز اســت. ب ی ــن ن�ش ــ�پ مجــدد ای  ک
 رایت مجوز الزم کسب شود.
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، بر  ن ن الملیل مشمول روال دوبل�ی ن - اطالعات ویژه متقاضیان حمایت ب�ی روال دوبل�ی
اساس ماده 4 از قانون شماره 604/2013 )اتحادیه اروپا( 

ن  "من در روال دوبل�ی

 )DUBLIN PROCEDURE(  
هستم. این به چه معناست؟"

FA

مسئول ثبت سیستم اثر انگشت اروپا و 
نماینده او

محل تماس: Poliisihallitus )اداره کل 
پلیس( و Maahanmuuttovirasto )اداره 

کل مهاجرت(

مشخصات تماس اداره مسئول ثبت 
+ 358 295 480 181

 Poliisihallitus )اداره کل پلیس(
 PL 22, 00521 Helsinki

kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi

 Maahanmuuttovirasto 
)اداره کل مهاجرت( 

PL 18, 00581 Helsinki
+ 358 295 419 600

شماره تلفن خدمات مربوط به این موضوع 
 + 358 295 419 627

اطالعات تماس 

ن  روزهای سه شنبه تا پنج شنبه ب�ی
ساعات 10-11 
www.migri.fi

مشخصات تماس مسئول حفاظت 
اطالعات میل 

 Tietosuojavaltuutetun toimisto 
)دف�ت نماینده حفاظت اطالعات( 

 PL 800, 00521 Helsinki
+ 358 295 666 700

 : راهنما�ی و مشاورت تلف�ن
+358 295 616 670

ن  روزهای دوشنبه تا پنج شنبه، ب�ی
ن ساعات 13-15،  ساعات 11-9 و ب�ی

ن ساعات 9-12  روزهای جمعه ب�ی
tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi

کــه شــما  احتمــال دهنــد  اگــر مســئوالن 
قبــالً در کشــور دیگــری خواســتار حمایــت 
ممکــن  کشــور  آن  و  شــده اید  ن الملــیل  ب�ی
 بــه آن درخواســت 

گ
اســت مســئول رســیدیک

وح دربــاره  شــناخته شــود، اطالعــات مــ�ش
روال مرتبــط و تاثــری آن بــر روی حقــوق شــما 

بــه شــما ارائــه می شــود . 
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