معلومات
عن سياسة وكالة الالجيين التابعة لمجلس الوزراء
اثناء العمل بالمعلومات الشخصية للالجيين الطالبين حماية دولية
في جمهورية بلغاريا
اسس قانونية للعمل بالمعلومات الشخصية
تعمل وكالة الالجيين التابعة لمجلس الوزراء بالمعلومات الشخصية كما يلي:
ـ من اجل تنفيذ الواجب القانوني  /مادة  ، 6نقطة  ، 1حرف " ف " من نظام / 679
 2016للبرلمان االوربي و مجلسه فيما يتعلق بحماية االشخاص و ارتباطا بمعاملة
المعلومات الشخصية و الحركة الحرة لمثل هذه المعالمات  /نظام  2016 / 679للمجلس
االوربي /
ـ و استنادا على:
ـ ميثاق حال الالجيين المبرم في  28يوليو  /تموز  /من عام  1951في جنيف و مخضر حال
الالجيين المبرم في  31يناير  /كانون الثاني  /من عام  1967مصدق عليه بكانون و حق
االتحاد االوربي في مجال تقديم الحماية الدولية و كانون اللجؤ و اللالجيين.
و
ـ استنادا على موافقة الشخص صاحب المعلومات ـ مادة  ، 6نقطة  ، 1حرف " أ " من نظام
 ، 2016 / 679من اجل نشاطات منظمات دولية و منظمات غير حكومية في االقسام
المنطقية لوكالة الالجيين التابعة لمجلس الوزراء و كذلك لتسجيل صوتي  ،تسجيل فيديو
تصوير اثناء اشتراك الطالبين للحماية الدولية في مبادرات ثقافية و اعالنية اما المشاركة فيما
يخص ا الطفال بدون المرافقة فعليهم موافقة من ممثليهم.
االهداف من العمل بالمعلومات الشخصية :
تستخدم المعلومات الشخصية لالجنبي من اجل عملية تقديم الحماية الدولية .
انواع المعلومات الشخصية التي تعمل بهم وكالة الالجيين التابعة لمجلس الوزراء هي :

ـ اسماء
ـ رقم شخصي لالجنبي
ـ تاريخ و محل لوالدته
ـ جنس
ـ جنسية
ـ عنوان دائم
ـ حالة عائلية و اقرباء
ـ معلومات خاصة
تعمل وكالة الالجيين بانواع معلومات خاصة  ،حيث تقوم الوكالة استنادا على قانون اللجوء
و الالجيين بجمع معلومات لالجانب الذين قدموا طلب الحماية الدولية لكي تحدد الدولة
المؤهلة لنظر في الطلب  ،و تثبيت شخصية الالجئ و توضيح الحقائق المرتبطة بطلب
اللجوء .
مدة حفاظ على المعلومات الشخصية :
ـ المعلومات الشخصية التي تم جمعها اثناء عملية تقديم الحماية الدولية ـ مدتها لغاية  20سنة
ـ تسجيل فيديو في المراكز المنطقية ـ مدته لغاية  30يوم من عملية التسجيل
ـ المعلومات الشخصية تمت الحصول عليها استنادا على الموافقة ـ مدتها لغاية 6
اشهر
ان المنظمات او المؤسسات التي تستعمل المطاردة ال تجمع و ال تقدم لها المعلومات
الشخصية لالجانب الطالبين او الحاصلين على حق الحماية الدولية .
وكالة الالجيين التابعة لمجلس الوزراء تقدم معلومات شخصية الدارات اخرى في الحاالت
التالية :
ـ عندما يوجد واجب قانوني لتقديمها الى ادارات حكومية اخرى
ـ تستخم المعلومات الشخصية اثناء تبادل المعلومات مع دول اخرى الغراض عملية تقديم
اللجؤ اثناء تحديد الدولة المسؤلة لتنفيذ اجراءات عملية تقديم الحماية الدولية .

ـ تستخدم المعلومات الشخصية الغراد التعاون الدولي من الدول التي ابرمت ميثاق حال
الالجيين في عام . 1951
باعتباركم حاملو معلومات شخصية لكم حق لحصول على معلومات فيما يخص :

ـ انواع المعلومات الشخصية التي يجمعها وكالة الالجيين و اهداف للعمل بها .
ـ مستلمون او نوعية المستلمين لمعلوماتكم الشخصية في حال وجودها .
ـ مدة الح فاظ على معلوماتكم الشخصية
ـ لكم حق اذا هو مسموح من القانون  ،ان تطلبو تغير او مسح معلوماتكم الشخصية او ان
تقومو باعتراض على العمل بها .
ـ لكم الحق الن تتوجهو بشكوى الى اللجنة لحماية المعلومات الشخصية .
التحديدات وفقا لمادة  23من نظام  /اتحاد اوربي : 2016 / 679 /
لكم او ممثلكم حق لتقديم طلب التعرف على المعلومات التي تمت جمعها و هي االساس
التخاذ القرار ما عدا في حاالت عندما كشف المعلومات او مصدرها ممكن ان يشكل خطرا
على ا المن الوطني و امن المؤسسات او االفراد الذين قدموا المعلومات او للشخص ـ
صاحب المعلومات او هذا ممكن ان يؤثر على نظر الطلب للحماية الدولية او هذا ممكن ان
يضرر على العالقات الدولية  /مادة " 29أ" من قانون اللجؤ و الالجيين . /
اذا كنتم قد قدمتم طلبا للحصول على المعلومات الشخصية او لتغير و مسح المعلومات ،
استنادا على القانون  ،وكالة الالجيين تقدم لكم اعالما حول معلوماتكم الشخصية التي هي
في عملية الدراسة و التسجيل و حول االجراءات مماطلة في مدة ال تزيد عن شهر واحد .
االدارة  :وكالة االجيين التابعة لمجلس الوزراء
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