
 معلومات کے تحفظ کے بارے میں تفصیالت

ا معلومات اور ث ذاتی ہو سکتی ہیں. اولا  معلوماتکی  طرح دو آپ سے متعلق معلومات. مخصوص انیا  

ذاتی معلومات جیسا کہ آپ کا نام، تاریخ و جائے پیدائش، والدہ کا نام، آپ کا ایڈریس، رابطے کے لیئے آپ کا 

 ٹیلیفون نمبر اور ای-میل ایڈریس؛ جبکہ

مخصوص معلومات مثال آپ کی نسلی یا اقلیتی نژاد سے متعلق، سیاسی نظریات سے متعلق، مذہبی یا دنیاوی عقائد 

سے متعلق، آپ کی جنسی عادات اور جنسی رحجان سے متعلق اورآپ کی صحت سے متعلق معلومات. مزید براں 

 دستاویزات، بیانات اور علق، آپ کے کیس سے متہیں جن کو آپ نے ہمیں فراہم کیں املوہ معلومات بھی ش ان میں

.وغیرہ دیگر معلومات  

UE  شن)ریگولی شنریگولی شنمعلومات کو یورپین یونین کے جنرل ڈیٹا پراٹیک مخصوصآپ کے ذاتی اور ہم 

 کے  سال 0112ی سے متعلقہ معلومات کی آزاد مزید براں معلومات کی خود ارادیت کے حق اور(، 0162/ 796/

.XIIC (  کے قانونnfotvIکے ) وں کے تحت ہینڈل کرتے ہیں.ضابط  

. 

اور بعض اوقات  شورہکہ آپ کو صحیح قانونی مکو ہم اس وجہ سے ہینڈل کرتے ہیں،  بارے میں معلومات کےآپ 

 جواب کی طرف تنظیموں اور حکامیں کنٹرول کرنے والی ساتھ ہم ساتھ ، اس کےقانونی نمایندگی فراہم کر سکیں

.دہ ہو سکیں  

اپنی  میں اس آپ اگر کہ ہے، سکتی قانونی تسلیم کی جا میں کی ہینڈلنگ صرف اس صورت معلومات آپ کے

 میں اور اورتمش قانونی یک . ہلسنکی کمیٹی صرف ان دستاویزات کی کاپی تیار کرتی ہے، جندیتے ہیں رضامندی

کو واپس  نہیں آپا، ہم کاپی تیار کیئے بغیر کی ضرورت نہیں دستاویزات جن .پڑے قانونی نمایندگی میں ضرورت

ہ دستاویزات لقتعکیس سے م تو ہے، کرتا وکیل منسلک نمایندگی ہلسنکی کمیٹی سے قانونی آپ کی اگر گے. یںکر د

.ہینڈل کرے گا وکیل وہی صرفمیں  مستقبل مطابقے ک قانون کے وکالء یںہجن گی و ملیںک وکیل  

ہو سکتا ہے. کو وکالء اور اسٹافکے  یٹیکی ہلسنکی کم صرف ہنگری علم کا میں معلومات بارے آپ کے  

  کے اندر دفتر میںشکل  میں اور فوٹو اسٹیٹ کی کو خفیہ پاس ورڈ سے لیس کمپیوٹر سسٹممعلومات  سے متعلق آپ

.گا محفوظ رکھا جائے  

  اپنی رضامندیکرنے میں  ایسا ہمیں تک آپ جب کے اعداد و شمار کو ہم اس وقت تک ہینڈل کرتے رہیں گے، آپ

  سال کی مدت تک. 5سے زیادہ  زیادہ یا دیتے رسے دستبردار نہیں ک

سال  5کے بغیر بھی  رضامندی کی آپ کو معلومات ضروری یۓکے ل نگکنٹرول ام کیک کے یشنا ایسوسی ہماری

.ہے واجب ئےیل رکھنا ہمارے تک محفوظ مدت کی  

آپ کے مطابق آپ کے معلومات کی  اگرسکتے ہیں  کر ستانے کی درخودی کر حذف کومعلومات  یسے اپن ہم آپ

کو ہینڈل  ی معلوماتمستقبل میں ہم آپ ک اہتے کہچ نہیںآپ  ، اگرورت میں بھیصاس  ، اوروقانونی ہہینڈلنگ غیر 

حذف کرنے سے  کے ی معلوماتاس حالت میں آپ ک صرف یشنا ایسوسی ہماریمیں  صورتدوسری  یں. اسکر

کسی بھی وقت  آپ درکار ہوں. تاحال معلومات ےک آپ کی بدولت وجہ قانونی جبری کسی ، اگرسکتی ہے کر انکار

.کریں حیحمیں تص سے متعلقہ معلوماتآپ  ہم درخواست کر سکتے ہیں کہ  

معلومات کی ہینڈلنگ کے بارے میں آپ ہم سے کسی بھی وقت، لکھائی میں )hu.helsinki@helsinki( یا 

 کہ آپ ہےوقت ضروری  کرتے درخوست . رابطہ اورمانگ سکتے ہیں معلومات (610-132-41-41)پر  ٹیلیفون

کروائیں.  توثیق یشناخت یاپن ہمیں  

 کی ہینڈلنگ معلومات رہے ہیں، یا پر کر طورکی ہینڈلنگ غیر قانونی  معلوماتہیں کہ ہم آپ کے  سمجھتےآپ  اگر

pestBuda، pf . 16). کورٹ میٹروپولیٹنمیں آپ  صورتاس  ہوۓ ہیں، تودوران آپ کے حقوق مجروح  کے

6313 :5510 dapestBu ،rkoMa caut،.27  stacimpo) شنڈیٹا پراٹیک نیشنل یاساتھ  کیس کے کی جانب 

:کا پتہ مندرجہ ذیل ہے جن سکتے ہیں ع کررجو ی کی جانباتھارٹ  

mailto:hu.helsinki@helsinki


(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 

22/C., www.naih.hu). 

 ے سے یہاں رجوعچکتابتفصیلی  ےئے ہماریکے ل معلومات مزید بارے میں معلومات کے تحفظ کے ضابطے کے

 : کریں

https://www.helsinki.hu/miben-segithetunk/ 
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