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انگشتنگاری و
Eurodac
اطالعات ویژه اتباع کشور ثالث یا افراد بدون تابعیت که به دلیل عبور یغ�
ن
دستگ� میشوند،بر اساس ماده  )3(29از قانون
قانو� از مرزهای خارجی
ی
شماره ( 603/2013اتحادیه اروپا)
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ـ� عبــور غـ یـر قانـ ن
اگــر حداقــل  14ســاله باشــید و در حـ ی ن
ـتگ� شــوید ،از شــما
ـو� از مــرز دسـ ی
انگشــتنگاری بــه عمــل میآیــد و دادههــای آن بــه پایــگاه داده انگشــتنگاری موســوم بــه
“ ”Eurodacفرســتاده میشــود .شــما بایــد در ایــن فرآینــد همــکاری کنیــد  -بــر اســاس قانــون بایــد
از شــما انگشــتنگاری شــود.
اگــر کیفیــت انگش ـتنگاری شــما خــوب نباشــد ،مث ـا ً اگــر عمــداً بــه انگشــتان خــود آســیب زده
باشــید ،ممکــن اســت در آینــده انگش ـتنگاری دوبــاره بــه عمــل آیــد.
گ
اگــر در آینــده خواســتار پناهنــد� شــوید ،از شــما دوبــاره انگش ـتنگاری بــه عمــل میآیــد .اگــر
در کشــوری غـ یـر از جـ یـا� کــه ب ـرای بــار نخســت مــورد انگش ـتنگاری ق ـرار گرفتهایــد ،خواســتار
گ
پناهنــد� شــوید ،ممکــن اســت بــه کشــوری کــه در آنجــا بـرای بــار نخســت مــورد انگشـتنگاری
ق ـرار گرفتهایــد ،منتقــل شــوید.
دادههــای انگشـتنگاری شــما بــه مــدت  18مــاه نگهــداری میشــود  -پــس از  18مــاه ایــن دادههــا
بــه طــور خــودکار از پایــگاه داده حــذف میشــوند .فقــط دادههای انگشـتنگاری و جنســیت شــما
در  Eurodacذخـ یـره میشــود .نــام ،عکــس ،تاریــخ تولــد و تابعیــت شــما بــه پایــگاه داده Eurodac
فرســتاده نمیشــود.
در هــر زمــان در آینــده میتوانیــد اطالعــات مربــوط بــه خــود را کــه در  Eurodacنگهــداری
میشــوند ،از کشــوری کــه از شــما انگشــتنگاری کــرده اســت ،درخواســت کنیــد .شــما
میتوانیــد خواســتار اصــاح یــا حــذف آن دادههــا شــوید  -مثـا ً اگــر بــدون ارائــه درخواســت
گ
پناهنــد� شــهروند یــی از کشــورهای اتحادیــه اروپــا یــا یــک کشــور وابســته شــوید یــا اگــر
مجــوز اقامــت در یــی از کشــورهای پیش-گفتــه را دریافــت کنیــد ،میتوانیــد بـرای حــذف یــا
اصــاح دادههــا اقــدام کنیــد.
 Eurodacرا یــی از نهادهــای اتحادیــه اروپــا بــه نــام  eu-LISAاداره میکنــد .اطالعــات شــما فقــط
ـتیا� بــه اهــداف مشــخص شــده در قانــون بــه کار گرفتــه میشــود .فقــط ســامانه مرکزی
بـرای دسـ ب
 Eurodacاطالعــات شــما را دریافــت میکنــد .اگــر بعــداً در یــک کشــور اتحادیــه اروپــا یــا یــک
گ
کشــور وابســته بـرای پناهنــد� اقــدام کنیــد ،اطالعــات انگشـتنگاری شــما بـرای تاییــد بــه آن
کشــور فرســتاده میشــود .دادههــای ذخـ یـره شــده در  Eurodacدر اختیــار هیــچ کشــور یــا ســازمان
خــارج از کشــورهای اتحادیــه اروپــا و کشــورهای وابســته قـرار نمیگـ یـرد.
دادههای انگشتنگاری شما ممکن است بر اساس قانون نیب�  28کشور عضو اتحادیه اروپا به اضافه
 4کشور وابسته -نروژ ،ایسلند ،سوییس و ت ن
لیخ�اشتاین -مبادله شود.
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از  20جــوالی  2015امــکان جســتجوی اطالعــات انگشـتنگاری شــما بـرای نهادهـ یـا� ماننــد پلیس
و اداره پلیــس اروپــا (یوروپــل) کــه ممکــن اســت درخواســت دسـ تـریس بــه پایــگاه داده  Eurodacرا
ـگ�ی ،شناسـ یـا� و بــازریس در حــوزه جرایم خشــن و تروریســم داشــته باشــند،
بـرای اهــداف پیشـ ی
فراهــم میشــود.
امــکان جســتجوی اطالعــات انگش ـتنگاری شــما ب ـرای نهادهـ یـا� ماننــد پلیــس و اداره پلیــس
اروپــا (یوروپــل) کــه ممکــن اســت درخواســت دسـ تـریس بــه پایــگاه داده  Eurodacرا بـرای اهداف
ـگ�ی ،شناسـ یـا� و بــازریس در حــوزه جرایــم خشــن و تروریســم داشــته باشــند ،فراهــم
پیشـ ی
اســت

اطالعات تماس
مسئول ثبت سیستم اثر انگشت اروپا و
نماینده او
محل تماس( Poliisihallitus :اداره کل پلیس)
و ( Maahanmuuttovirastoاداره کل مهاجرت)
مشخصات تماس اداره مسئول ثبت
+ 358 295 480 181
) Poliisihallitusاداره کل پلیس(
PL 22, 00521 Helsinki
kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi
( Maahanmuuttovirastoاداره کل مهاجرت)
PL 18, 00581 Helsinki
+ 358 295 419 600
شماره تلفن خدمات مربوط به این موضوع
+ 358 295 419 627
روزهای سه شنبه تا پنج شنبه ی ن
ب� ساعات
10-11
www.migri.fi
ت
ت
اطالعا� که از شما در
صور� که مایلید با
در
سیستم اثر انگشت اروپا ثبت شده است آشنا

شوید ،تقاضای گخود را شخصاً در نزد پلیس
ابراز نمایید .آماد� ثابت کردن هویت خود را
داشته باشید .توصیه می گکنیم که با آن مرکز
پلییس که تقاضای پناهند� شما را دریافت
بگ�ید .مشخصات تماس مراکز
نمود تماس ی
ت
ت
پلیس در صفحات این�ن� پلیس در آدرس
 poliisi.fiموجود می باشند.
مشخصات تماس مسئول حفاظت
اطالعات میل
Tietosuojavaltuutetun toimisto
ت
(دف� نماینده حفاظت اطالعات)
PL 800, 00521 Helsinki
+ 358 295 666 700
اهنما� و مشاورت ن
تلف�:
ر ی
+358 295 616 670
روزهای دوشنبه تا پنج شنبه ،ی ن
ب� ساعات
 9-11و ی ن
ب� ساعات  ،13-15روزهای جمعه
ین
ب� ساعات 9-12
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

حق پک� رایت اتحادیه اروپا 2014
کـ پـی مجــدد ایــن شن�یــه مجــاز اســت .ب ـرای اســتفاده از تصاویــر اف ـراد یــا کـ پـی آنهــا بایــد از اف ـراد دارای حــق کـ پـی
رایــت مجــوز الزم کســب شــود.
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