
FARSI 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a 
integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí. 

Liga za ľudské práva 
Baštová 5, 811 03, Bratislava 
IČO: 31807968 / DIČ : 2022095471 
tel./fax: +421 2 534 10 182 
mobil: +421 918 682 457 
 

 

Pobočka Košice 
Hlavná 68 
040 01 Košice  
mobil: +421 918 366 968  
mobil: +421 918 857 715 
 
 

 

 
www.hrl.sk 
hrl@hrl.sk 

 

 خصوصی شرایط حفظ حریم
 

 از ما شخصی های داده پذیرش هنگام. کنید آشنا کنیم، می پردازش را شما شخصی اسناد که شرایطی با را خود لطفا

  .Coll شماره) شخصی معلومات از حفاظت قانون ،(GDPR) اروپا اتحادیه عمومی معلومات از حفاظت مقررات

 .کنیم می استفاده ( Coll 480/2002 شماره) پناهندگی قانون و (18/2018

 Liga za) بشر حقوق اتحادیه مدنی انجمن یک که است کننده کنترل عهده بر شما معلومات از حفاظت مسئولیت
ľudské práva )آدرس در آنها سایت آدرس با :Baštová 343/5، 81103 Bratislava - Staré Mesto، 

 جمهوری کشور وزارت داخله مدنی های انجمن فهرست در شده نام ثبت ،IČO: 31807968 اسلواکی، جمهوری

 تلفن طریق از ما با توانید می دارید، سؤالی اگر(. شود می نامیده" بشر حقوق لیگ" یا" ما" آن از بعد) اسلواکی

 .بگیرید تماس ما با براتیسالوا در ما آدرس در پست طریق از یا( hrl@hrl.sk) ایمیل ،(182 10 534 2 421+)
 جنسیت، ملیت، خانوادگی، نام و نام دامنه در عمدتا کنیم، می پروسس منظم محدوده در را شما شخصی معلومات ما

 شما خانواده به مربوط معلومات ،(الکترونیکی پست تلفن، شماره) تماس معلومات آدرس، تولد، محل تولد، تاریخ

 به مربوط مدارک سایر یا شخصی اسناد در معلومات شما، ویدئویی های پرونده یا ها عکس کار، تحصیالت، زندگی،

 یا اسلواکیدر شما  فعلی و قبلی درخواست دالیل به مربوط معلومات قبلی، اقامت محل به مربوط معلومات شما، پرونده

 حقوق از دفاع برای اگر. اید داده قانونی کمک ارائه زمینه در بشر حقوق سازمان وکیل به که شخصی معلومات   سایر

 معلومات از خاص دسته یک) را شما حساس شخصی معلومات همچنین ما است، ضروری پرونده در شما قانونی

 اتحادیه در عضویت فلسفی، یا مذهبی اعتقادات سیاسی، نظرات ، نژاد مورد در ها داده این. کنیم می پروسس( شخصی

 شما، سالمتی به مربوط معلومات فرد، فردی شناسایی برای بیومتریک های داده و ژنتیکی های داده کارگری، های

دهد می قرار ما اختیار در را معلوماتی جنسی، گرایش یا و جنسی زندگی . 
 و شما از مستقیم طور به داوطلبانه طور به حساس، موارد جمله از شما، شخصی اطالعات ما هستید، مشتری اگر

 اطالعات ارائه عدم پرونده، نوع به بستگی. آید می دست به افراد سایر یا دولتی مقامات از عمومی، منابع از همچنین

 موارد در و بگذارد تأثیر درست های مشاوره و خدمات ارائه در ما توانایی بر تواند می مشتری یک توسط شخصی

 .قانون شود کمک ارائه از ما امتناع به منجر نیز استثنایی
داشته  مشتری یک عنوان به را شما تا است ضروری ما برای امر این زیرا کنیم می پروسس  را شما ما اسناد شخصی

 مربوط های پرونده در یا پناهندگی پرونده در قانونی نمایندگی یا/  و مشاوره قالب در قانونی کمک( i) شما باو باشیم 

 شهروندی امور در. Coll 40/1993 شماره قانون ها، خارجی اقامتمورد  در Coll 2011/  404 شماره قانون به

 پرونده در قربانی عنوان به قانونی نمایندگی( ii) استخدام، خدمات در. Coll 5/2004 شماره قانون اسلواکی، جمهوری

( iv) ملل؛ سازمان مقابل در یا استراسبورگ در بشر حقوق اروپایی محکمه جلوی در قانونی نمایندگی( iii) جنایی،

 و نام ثبت مجوز، اخذ به کمک دفاتر، به شما با همراه مثال عنوان به شما، درخواست اساس بر دیگر موارد در کمک

 آن تحت که قرارداد به توجه با تا کنیم می پروسس را شما شخصی اطالعات اهداف، این تمام برای. دیگر وظایف انجام

 .شما قانونی ادعاهای از دفاع یا اعمال اثبات، ضرورت دلیل به و دهیم می ارائه حقوقی شما به ما
 های مجموعه بتوانیم تا کنیم منتشر غیره و اجتماعی های رسانه ها، رسانه در شما پرونده مورد در اطالعاتی توانیم می

 تبلیغ منظور به یا و غیره و عکس مقاله، ویدیو، داستان، ایجاد منظور به کنیم، اعالم خوب علت برای را مالی عامه 

 .شما صریح کتبی رضایت با تنها اما بشر، حقوق سازمان های فعالیت
صندوق  توسط که" پناهندگی برای قانونی حقوقی مشاوره" پروژه)  کنندگان کمک به خود تعهدات برآورده کردن برای

 این ( جوابگ. است اسلواکی جمهوری کشور وزارت داخله و اروپا اتحادیه به ویژه تمویل به پناهندگی و مهاجرت

 می اشتراک به شود می مهاجرت ثبت اداره با شما آن توسط که را شما شناسنامه شماره ما است، مشروع ما عالقه

 به بیشتر دسترسی برایرا  داخله کشور وزارت دهد می اجازه که است فرد به منحصر شناسنامه شماره. گذاریم

 به مربوط قوانین با ما انطباق تأیید برای تنها کنندگان اهدا به را شناسایی شماره ما حال، این با. شما شخصی اطالعات

استفاده  مالی منابع این از رایگان حقوقی های کمک ادامه منظور به ما که است الزم. دهیم می کننده اهدا منابع مدیریت

  .دهید اطالع ما به لطفا نیستید، مند عالقه قانونی کمک برای رایگان طور به شما اگر. کنیم

 می پروسس ها کوکی درون را شما شخصی های داده میکنید، بازدید www.hrl.sk ما سایت وب از شما که هنگامی

 مورد در شده انتخاب اطالعات حاوی و هستند شما های دستگاه سابقه در شده ذخیره کوچک متنی های فایل که کنیم

 با. کنید جلوگیری آنها ذخیره از خود اینترنتی بروسر تنظیم با توانید می شما. است ما سایت وب در شما های فعالیت

 به رسیدگی برای. دهند کاهش را شما سایت وب عملکرد توانند می مسدود ها کوکی موارد بعضی در حال؛ این

 کمک» بخش در www.hrl.sk ما سایت وب در شده ارسال فرم طریق از که سؤاالتی و پرسشها شما، درخواستهای
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 برای( خبرنامه) جالب حقایق و اخبار درباره شما به اطالعات ارسال برای همچنین و وجود دارد، «آنالین حقوقی

 .شوید داخل  سایت وب در مستقیما شما که است الزم شما رضایت دریافت
( غیره و قانونی منافع پیگیری قرارداد، انجام برای مثال عنوان به) کافی قانونی دالیل سایر اساس بر یا شما صریح رضایت با

 نرم دهندگان ارائه کارآموزان، یا پناهندگی قانون کلینیک دانشجویان کارکنان، به را شما شخصی اطالعات به دسترسی ما

 مهاجرت اداره مانند دولتی مقامات و مترجمین به اسلواکی، جمهوری داخله کشور وزارت قبیل از کنندگان کمک افزار،

 و بستگان یا خانواده اعضای وکال، سایر لزوم، صورت در یا، مربوطه های دادگاه مرزی و خارجی پلیس دفتر داخله، وزارت

 و مارگنال اسلواکی، بنیاد شورای روان، روستای های پروژه و اردوگاه کارکنان المللی، بین های سازمان به شما، کارمندان یا

 .آدرا
 نمی انتقال المللی بین های سازمان یا اروپا اتحادیه از خارج در دیگر کشوری هیچ به را شما شخصی معلومات معموال ما

 دعوی از دفاع برای یا قانونی کمک ارائه برای است الزم که الزم موارد استثنای به کشوراصلی تان به مثال عنوان به دهیم،

 های سازمان یا ثالث کشورهای به شما شخصی اطالعات ارائه از قبل شود، ایجاد GDPR از ما برای تعهد این اگر. حقوقی

 .کنیم می شماود را مطمین رضایت از المللی، بین
 شود، می پروسس برنامه و قانون تحت شخصی اسناد که اهدافی برای است الزم که زمانی تا را تان شخصی اطالعات ما

 .نگهمیداریم سال ده برای عمدتا
GDPR باال   در شده ذکر بشر حقوق سازمان های تماس جزئیات در زمان هر در توانید می که دهد می را زیر حقوق شما به

 اطالعات اصالح حق( 2 آنها؛ به دسترسی و خود شخصی اطالعات پروسس مورد در تایید دریافت حق( 1: استفاده کنید

 اما تاخیر، بدون را خود شخصی اطالعات کردن پاک حق( 3 شخصی، ناقص اطالعات تکمیل حق و شما نادرست شخصی

 برای شرایط برخی اگر حتی را شما شخصی اطالعات نیست الزم اگر که تصمیم می گیریم در ما درخواست، این اساس بر

 محدود حق.( 4 ؛(قانونی ادعاهایی از برخی در استفاده برای باشد الزم است ممکن مثال) پاک کنیم است ممکن آنها کردن پاک

 که زمان هر دارید حق شما مستقیم بازاریابی مورد در شخصی اطالعات پروسس به اعتراض حق.( 5 ؛کردن پروسس اسناد

 استفاده معموال ،الکترونیکی شکل به شخصی اطالعات دریافت حق. 6. باشید داشته تمخالف شخصی اسناد پروسس با بخواهید

 اطالعات پروسس با تان رضایت رد حق.( 7 ،دیگری فرد یک به اطالعات این انتقالقابلیت  و ماشین، خواندن قابل و شده

 یا پیشنهاد ارسال حق.( 8 گیرد، نمی قرار تاثیر تحت ،رد از قبل آنها پردازش بودن قانونی مورد در شما رضایت رد شخصی؛

 طراحی ،27 براتیسالوا Hraničná 12، 820 07 آدرس اسلواکی، جمهوری شخصی اطالعات از حفاظت اداره به شکایت

 منتشر www.dataprotection.gov.sk اسلواکی جمهوری شخصی اطالعات از حفاظت دفتر سایت وب در پیشنهاد این

 .است شده
 وب در و را اجرا می کنیم خصوصی حریم از حفاظت و شخصی اطالعات پروسس تحت آن در ما که شرایطی کامل متن

 توانیم می ما شما، درخواست از پس. است موجود services-using-https://www.hrl.sk/en/addictions در ما سایت

 .دهیم ارائه را شده نوشته کپی یک
 این من هستم، آشنا بشر حقوق کنترل مجله" شخصی حریم از حفاظت شرایط" متن با من که گویم می ترتیب این به

 :است شده منتشر سایت وب در و جدید را کامل نسخه که دانم می و کردم درک را شرایط
 stranky-pouzivania-https: // www.hrl.sk/sk/pravidla. 

 اسم و تخلص تاریخ امضا
   

   
 


