
رسشنامه 
ُ
 ( Peer-Befragungپیر )  –در خصوص پ

 Oktober 2021 .06آخرین تاری    خ به روز بودن:  

العات
ّ
 تکمییل و راهگشاینده  اط

صات و داده های مضبوط، مطابق مادهاز ُمش 
ّ
صات  1تبرصه     4 § خ

ّ
ن فدرال محافظت از داده ها و ُمشخ   فردی   از کتاب قوانی 

(BDSG( صات و داده های فردی
ّ
 Mai .25( از تاری    خ:  DSGVO( و با توّجه به ُمعتبر بودن الیحه اسایس محافظت از ُمشخ

صات و داده های فردی ) aحرف آ )  1تبرصه    6  ، و مطابق بند 2018
ّ
( استفاده  DSGVO( از الیحه حمایت و مراقبت از ُمشخ

صات و داد
ّ
تبرصه    4 §آنها مطابق ماده از ، باشند ه های فردی منوط و مشمول یم شود. تا جایی که مقوالت مخصوص به ُمشخ

صات فردی ) 1
ّ
ن فدرال محافظت از داده ها و ُمشخ و با توّجه به ُمعتبر بودن الیحه اسایس محافظت از   (BDSGاز کتاب قوانی 

صات و داده های فردی )
ّ
صات و داده  aحرف آ )  2تبرصه    9( مطابق بند  DSGVOُمشخ

ّ
( از الیحه حمایت و مراقبت از ُمشخ

 ( استفاده یم شود. DSGVOهای فردی )

ن نسبت به:  عای اسایس داشی 
ّ
کت کننده: در زمینه اد  در چارچوب پیشنویس قانوین که وجود دارد، من به عنوان شر

صات و داده های فردی که از آنها استفاده یم شود، م •
ّ
 شمول من یم شوند، تائیدیه، که نشان دهد آیا ُمشخ

ایط استفاده کردن از آنها، • العات در باره داده ها و شر
ّ
 اط

 تصحیح کردن، تا جایی که داده ها، اشتباه ضبط و بایگاین شده باشند، •

ف بودن به محافظت و مراقبت کردن از آنها   •
ّ
حذف کردن، تا جایی که استفاده کردن از آنها به توجیه قانوین و موظ

ور   ت نداشته باشد، )بیش از این( ضن

ن شده از لحاظ قانوین و •  محدودّیت استفاده کردن از آنها در موارد مخصوصا متعی ّ

ن ذیربط  • صات و داده های فردی به مسئولی 
ّ
ن ُمشخ من یا   رایب – تا جایی که من اجازه داده باشم  – در اختیار گذاشی 

ص پوشش  ساختار و   اشخاص ثالثی در تحت
ّ
س بودن و فرمشان از لحاظ تحریری، قابل خواندن  ُمشخ ، قابل دسب 

 باشند. 

 
ن داده هایی  العای  را که در خصوص من مضبوط شده اند، همچنی 

ّ
که مشمول من یم   این بدین معناست که من حّق دارم؛ اط

ورت داشته باشد، دریافت کنم. البته تا زماین که داده ها   به  یم توانند  شوند، بتوانم تا جایی که تصحیح یا حذف کردن آنها ضن
ن باش  اجرای امور   باشند. ضمنا در مواردی که  شخص من مربوط  امکانپذیر نیست.   چنان اقدایمد،  نناشناس ماندن، موفقّیت آمب 

 

 پروژه ها:  -( EMPOWپروژه امپو )  ُمدیر 

Prof. Dr. Hella von Unger 

Institut für Soziologie (LMU München) 

Konradstraße 6 

80801 München 

 در دانشگاه:  راقبت از داده ها اولیاء مسئول ُمحافظت و مُ 

Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München 

Herr Dr. jur. Rolf Gemmeke 

Geschwister-Scholl-Platz 1, 80539 München 

E-Mail: datenschutz@lmu.de 

 



صات و داده های فردی 
ّ
 اولیاء حراست:  –اولیاء مسئول ُمراقبت از ُمشخ

Bayerischer Landesbeauftragter für Datenschutz 

Prof. Dr. Thomas Petri 

Wagmüllerstr.1, 80538 München 

Tel.: (089) 212672-0 

 مچنان سئواالی  دارید؟ آیا ه

 muenchen.de-empow@soziologie.uni : لطفا به این نشاین ایمیل با ما مکاتبه کنید 

ی در خصوص امپو) ایلچنانچه م العات بیشب 
ّ
 پروژه هستید، به سایت ذیل ُمراجعه کنید: -( EMPOWبه کسب اط

https://www.qualitative-sozialforschung.soziologie.uni-

muenchen.de/forschung/forschungsprojekte1/empow/index.html 

 

العات  
ّ
 و امور مشاوره  -در باره پیشنهاد کمک کردن اط

 

 شوراهای امور پناهندگان 

 

د به   
ی

رسیدگ برای  حقوق   ُپرسشهای  زمینه  در  پناهندگان  امور  ن ر شوراهای  همچنی  و  اقامت  درخواست   ،
ی

پناهندگ خواست 

ن با اداره های اولیاء امور از ُمتقاضیان حمایت یم کنند و   هپرسشهایی در باره اجاز  در    اشتغال و کار کردن و همینطور تماس گرفی 

ن آنها و  ،دفاتر تخصبیص مشاوره  اولیاء امور وساطت یم کنند. مابی 

 

 ذیل یم توان نشاین شوراهای امور پناهندگان را در شاش ایالتهای آلمان مالحظه کرد:   فهرستدر 

 

• Baden-Württemberg: Flüchtlingsrat Baden-Württemberg e.V. (Stuttgart):   

Telefon: 0711/ 55 32 834 

http://fluechtlingsrat-bw.de/ 

• Bayern: Bayerischer Flüchtlingsrat (München): 

Tel. 089 / 76 22 34 

www.fluechtlingsrat-bayern.de/ 

• Berlin: Flüchtlingsrat Berlin e.V. (Berlin) 

Tel: 030/224 76 311 

http://www.fluechtlingsrat-berlin.de/ 
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• Brandenburg: Flüchtlingsrat Brandenburg (Potsdam) 

Tel: 0331/ 71 64 99 

www.fluechtlingsrat-brandenburg.de 

• Bremen: Flüchtlingsrat Bremen (Bremen) 

Tel. 0421 / 41 66 12 18 

www.fluechtlingsrat-bremen.de 

• Hamburg: Flüchtlingsrat Hamburg e.V. (Hannover) 

Tel. 040/ 43 15 87 

www.fluechtlingsrat-hamburg.de 

• Hessen: Hessischer Flüchtlingsrat (Frankfurt) 

Tel: 069/ 976 987 10 

fluechtlingsrat-hessen.de 

• Mecklenburg-Vorpommern: Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern e.V. (Schwerin) 

Tel. 0385/ 58 15 790 

www.fluechtlingsrat-mv.de 

• Niedersachsen: Niedersächsischer Flüchtlingsrat e.V. (Hannover) 

Tel. 0511/98246030 

www.nds-fluerat.org 

• Nordrhein-Westfalen: Flüchtlingsrat NRW e.V. (Bochum) 

Tel. 0234/ 58 731 560 

www.frnrw.de 

• Rheinland-Pfalz: AK Asyl – Flüchtlingsrat RLP e.V. (Mainz) 

Tel. 06131 / 49 24 734 

www.asyl-rlp.org 
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• Saarland: Saarländischer Flüchtlingsrat e.V. (Saarlouis) 

Tel. 06831/ 48 77 938 

www.asyl-saar.de 

• Sachsen: Sächsischer Flüchtlingsrat e.V. (Dresden) 

Tel. 0351/87 45 17 10 

saechsischer-fluechtlingsrat.de 

• Sachsen-Anhalt: Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V. (Magdeburg) 

Tel. 0391/ 50 54 96 13 oder 14 oder 0391/53 71 281 

www.fluechtlingsrat-lsa.de 

• Schleswig-Holstein: Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V. (Kiel) 

Tel. 0431/ 73 50 00 

www.frsh.de 

• Thüringen: Flüchtlingsrat Thüringen e.V. (Erfurt) 

Tel.: 0361 – 51884328 

www.fluechtlingsrat-thr.de 

 ( اندیش )پزشکان جهان .Open med/  آزاد منش پزشکان

کر  در  
ّ
کنید. کمکها برای زنان ُمهاجری که در وضعّیتهای   اخذ یم توانید کمکهای پزشیک و مشاورتهای اجتمایع را  نزد پزشکان فوق الذ

ن برای انسانهایی که فاقد بیمه درماین هستند، در نظر گرفته شده اند.   و همچنی 
ی

 ادای  که از طرف پزشکان آزاد پیشنه   سخت زندگ
، هامبورگ، مونیخ و اشتوتگارت هستند.  .Open med)  منش ن جهت کسب ( عرضه یم شوند، مطّبهایشان در شهرهای برلی 

العات دیگر یم توانید 
ّ
 کنید:   مراجعه سایت ذیل به  اط

 

https://www.aerztederwelt.org/wem-wir-beistehen/hilfe-fuer-patientinnen 

العات  
ّ
 ( COVID-19-Imfungنوزده ) -ویروس کووید  -در زمینه واکسن  اط

یح خ ) -به چندین زبان رایج از طرف موسسه  آموزیسر امه نتشر
ُ
 ( Robert Koch- Institutروبرت ک

COVID-19-Impfung mit mRNA Impfstoff (BioNTech/Pfizer, Moderna) 

COVID-19-Impfung mit Vektorimpfstoff (AstraZeneca, Johnson & Johnson) 
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 (COVID-19-Impfung) نوزده  -ویروس کووید  –در زمینه واکسن به چندین زبان رایج   آموزیسر  ویدئوی

Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten Berlin 

SMP Mediacenter in Kooperation mit der LVG & AFS 

Schweizerisches Rotes Kreuz 

 

العای  
ّ
نث    اط  (COVID-19-Impfung) نوزده -ویروس کووید  –در زمینه واکسن به چندین زبان رایج  در باره سایتهای اینب 

Informationen des Bundesministeriums für Gesundheit 

Informationen der Europäischen Kommission 

Informationen des Regionalbüros Europa der WHO 
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