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نشان انگشت اور
یوروڈیک
نم�  603/2013یک دفعہ ) 29(3یک تعمیل یم� تیرسے ملک ےک
ضابطہ ) (EUب
جنہ� کیس خارجی رسحد ےک ب�
شہریوں یا ب� وطن افراد ےک یل� معلومات ی
ضابطہ طور پر عبور کر ن� ےک یل� گرفتار کیا گیا ہ�ے
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اگــر آپ  14ســال یــا اس ےس زیــادہ عمــر ےک ہـ یـں اور آپ کــو � ضابطــہ طــور پــر کـ ئ
ـو� رسحــد
ب
عبــور کــر ن� ےک لـ یـے گرفتــار کیــا گیــا �ہ ــے تــو آپ ےک نشــان انگشــت ےل کــر انہـ یـں “یوروڈیــک”
ـا� واےل نشــان انگشــت ےک ذخـ یـرۂ معلومــات کــو ارســال کیــا جـ ئ
کہـ ن
ئ
کارروا�
ـا� گا۔ آپ کــو اس
مـ یـں الزمـاً تعــاون کرنــا چا�ہ ـ یـے  -آپ ےک لـ یـے ا پ�ـ نـے نشــان انگشــت فراہــم کرنــا قانونـاً ض�وری �ہ ــے۔
اگــر آپ ےک نشــان انگشــت واضــح معیــار ےک نہـ یـں ہـ یـں جــس مـ یـں یــہ بھــی شــامل �ہ ــے کــہ
آپ ن� جــان بوجــھ کــر اپـ نـی انگلیــوں کــو ض�ر پہنچایــا ہــو تــو آئنــدہ آپ ےک نشــان انگشــت
دوبــارہ لــے جــا سـ ت
ـک� ہـ یـں۔
ی
ت
اگــر آپ آئنــدہ کبھــی دوبــارہ پنــاہ ےک لـ یـے درخواســت د ی�ــے ہـ یـں تــو آپ ےک نشــان انگشــت
دوبــارہ لــے جائـ یـں گ�۔ اگــر آپ اس ملــک ےک بجـ ئ
ـا� ،جہــاں آپ ےک نشــان انگشــت پہــی بــار
ی
لـ یـے گـ ئـے تــے ،کــی مختلــف ملــک مـ یـں پنــاہ ےک لـ یـے درخواســت د ی�ـ تـے ہـ یـں تــو آپ کــو پہــے
ملــک مـ یـں واپــس بھیجــا جــا ســکتا �ہ ــے جہــاں آپ ےک نشــان انگشــت لـ یـے گـ ئـے تــے۔
گ
آپ ےک نشــان انگشــت  18مــاہ تــک محفــوظ رکــے جائـ یـں � –  18مــاہ ےک بعــد وہ ذخـ یـرۂ
گ
معلومــات ےس خــود کار طــور پــر مٹــا ید� جائـ یـں �۔ رصف آپ ےک نشــان انگشــت اور جنــس
گ
جائــں � – آپ کا نــام ،آپ یک تصویــر ،تاریــخ پیدائــش
مــں محفــوظ رکــے ی
یوروڈیــک ی
ت
قومیــت ذخـ یـرۂ معلومــات کــو ارســال یــا محفــوظ نہـ یـں کـ یـے جــا�۔
آپ آئنــدہ کــی بھــی وقــت اس ملــک ےس جــو آپ ےک نشــان انگشــت ےل رہــا �ہ ــے یوروڈیــک
مـ یـں درج شــدہ خــود ےس متعلــق معلومــات ےس مطلــع کــے جـ ن
ـا� یک درخواســت کــر سـ ت
ـک�
ی
ہـ یـں۔ آپ معلومــات درســت کــر ن� یــا مٹـ ن
ـا� یک درخواســت کــر سـ ت
ـک� ہـ یـں  -ان کــو مٹــا دینــا
ـور� اتحــاد) (EUیــا اس ےس ملحــق ملــک ےک شــہری
چا�ہ ـ یـے ،مثــال ےک طــور پــر اگــر آپ یـ پ
ت
ہــو گـ ئـے ہـ یـں یــا آپ کــو ان مـ یـں ےس کــی ملــک کا اقامــی اجــازت نامــہ مــل گیــا �ہ ــے اور آپ
ن� پنــاہ یک درخواســت نہـ یـں دی۔
یوروڈیــک کــو یــور� اتحــاد یک  ASIL-ueنــام یک ایــک ایجنــی چـ ئ
ـا� �ہ ــے۔ آپ یک معلومــات
پ
رصف انہــی مقاصــد ےک لــے اســتعمال یک جــا سـ ت
ـک� ہـ یـں جــن یک وضاحــت قانــون مـ یـں یک
ی
گـ ئـی �ہ ــے۔ رصف یوروڈیــک سـ ٹ
ـن�ل سســٹم آپ یک معلومــات وصــول کــرے گا۔ اگــر آپ آئنــدہ
ـور� اتحــاد )(EUیــا کــی ملحــق ملــک مـ یـں پنــاہ یک درخواســت د ی�ـ تـے ہـ یـں تــو آپ ےک نشــان
یـ پ
گ
مــں محفــوظ
جائــں �۔ یوروڈیــک ی
کــے ی
لــے اس ملــک ی
مــں ارســال ی
انگشــت تصدیــق ےک ی
ـور� اتحــاد) (EUاور ملحــق ممالــک ےس باہــر کــی دورسے ملــک یــا
شــدہ معلومــات مـ یـں یـ پ
ئ
تنظیــم کــو ش�یــک نہـ یـں کیــا جــا� گا۔
یور� اتحاد ( )EUےک
جہاں قانون اس یک اجازت دیتا ہو آپ ےک نشان انگشت یک تفصیالت یم�  28پ
ئ
ین
ممالک اور  4محلق ممالک – ناروے ،آئس لینڈ ،ٹ ز
لیخٹنسٹ� کو ش�یک کیا جا� گا۔
سوئ�ر لینڈ اور
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ئ
یــور� پولیــس آفــس (یوروپــول) ) (Europolجیــی
جــوال�  2015ےس پولیــس اور
20
پ
ت
ن
ش
ـنگ� جرائــم اور دہشــت
مقتــدارت آپ ےک نشــان انگشــت یک تــا� ےل ســک� ہـ یـں جــو سـ ی
گــردی یک روک تھــا ،رساغ رسـ ن
ـا� اور جانــچ ےک مقصــد ےس یوروڈیــک ذخـ یـرۂ معلومــات تــک
رسـ ئ
ـا� یک درخواســت کــر سـ ت
ـک� ہـ یـں۔

معلومات رابطہ

یوروڈیک ( )Eurodacٹ
کن�ولر اور
اس ےک نمائندے یک شناخت
رابطہ ےک مقامات :نیشنل پولیس بورڈ
( )Poliisihallitusاور فننش امیگریشن
رسوس ()Maahanmuuttovirasto

ت
ٹ
را�ےط یک تفصیالت
کن�ولر ےک دف� ےس ب
+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�:
کا
رسوس
اس معامےل یک� ئل�
ب
،+358 295 419 627
منگل–جمعرات ۱۱–۱۰
www.migri.fi
اگر آپ پا� ن� متعلق اعداد و شمار دیکھنا
چا� ت� یہ� ،جن کو یوروڈیک ()Eurodac
ہ
نظام یم� ریکارڈ کیا گیا ہ�ے ،تو پولیس

اسٹیشن یم� خود شت�یف ال کر ایک
درخواست جمع کر یائ�۔ شناخت کا ئ
کو�
ثبوت ن
رہ�۔ ہم سفارش
دکھا� یک� ئل� تیار ی
گ
کریں � کہ آپ اس پولیس رسوس مقام
پر رابطہ کریں جہاں آپ یک پناہ ن
گزی� یک
درخواست قبول یک ئگ� تھی۔ پولیس رسوس
مقامات ےک ئل� رابطہ یک معلومات پولیس یک
ویب سائٹ  poliisi.fiپر دستیاب یہ�۔
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

یور� اتحاد )2014 (European Union
© پ
نقل کر ن
حق اشاعت ےک مالکان ےس بر ِاہ راست اجازت طلب
ل�
ےک
نقل
یا
استعمال
ےک
تصویروں
ادی
ر
انف
ے۔
�
اجازت
یک
�
ہ
ی ِ
ن
کر� الزمی ہ�ے۔

3

23.7.2015

