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انگشتنگاری و
Eurodac
 Eurodacاطالعات ویژه اتباع کشور ثالث یا افراد بدون تابعیت که به صورت یغ� ن
قانو� در
کشورهای عضو سکونت دارند،بر اساس ماده ) 29(3از قانون شماره ( 603/2013اتحادیه اروپا)
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ن
ین
«دوبلــ�»
قانــو� در یــک کشــور
غــر
اگــر مشــخص شــود کــه شــما بــه صــورت ی
ســاکن هســتید ،مســئوالن ممکــن اســت از شــما انگش ـتنگاری کننــد و دادههــای آن
را بــه پایــگاه داده انگشـتنگاری « »Eurodacبفرســتند .ایــن کار فقــط بــه ایــن منظــور
گ
انجــام میگـ یـرد کــه مشــخص شــود آیــا قب ـا ً خواســتار پناهنــد� شــدهاید یــا خـ یـر.
ذخــره نمیشــود ویل اگــر
دادههــای انگشــتنگاری شــما در پایــگاه داده  Eurodacی
گ
قبـا ً در کشــور دیگــری خواســتار پناهنــد� شــده باشــید ،ممکــن اســت بــه آن کشــور
منتقــل شــوید.
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.
 Eurodacرا یــی از نهادهــای اتحادیــه اروپــا بــه نــام  eu-LISAاداره میکنــد .اطالعــات
ـتیا� بــه اهــداف مشــخص شــده در قانــون بــه کار گرفته میشــود.
شــما فقــط بـرای دسـ ب
فقــط ســامانه مرکــزی  Eurodacاطالعــات شــما را دریافــت میکنــد .اگــر بعــداً در یــک
گ
کشــور دوبلـ ی ن
ـ� دیگــر ب ـرای پناهنــد� اقــدام کنیــد ،از شــما انگش ـتنگاری میشــود و
ذخــره شــده در Eurodac
اطالعــات آن بــه  Eurodacفرســتاده میشــود .دادههــای ی
در اختیــار هیــچ کشــور یــا ســازمان خــارج از کشــورهای اتحادیــه اروپــا و کشــورهای
وابســته ق ـرار نمیگـ یـرد.

ایــن قانــون در ســطح اتحادیــه اروپــا (اتریــش ،بلژیــک ،بلغارســتان ،گرجســتان ،قـ بـرس ،جمهــوری
چــک ،دانمــارک ،اسـ ن
ـتو� ،فنالنــد ،فرانســه ،آلمــان ،یونــان ،مجارســتان ،ایرلنــد ،ایتالیــا ،التویــا،
ن
ن
رومــا� ،اســلوایک ،اســپانیا ،ســوئد،
لیتــوا� ،لوکزامبــورگ ،مالــت ،هلنــد ،لهســتان ،پرتقــال،
ت
ن
ن
بریتانیــا) و  4کشــور «وابســته» بــه قانــون
دوبلــ� (نــروژ ،ایســلند ،ســوییس و لیخ�اشــتاین)
ی
اعمــال میشــود.
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
رایت مجوز الزم کسب شود.
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اطالعات تماس
آدرس و ن
نشا� ت
دف� اداره معلومات
سیستم یوروداک (:)Eurodac
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"من در روال ی ن
دوبل�
()DUBLIN PROCEDURE
هستم .این به چه معناست؟"
B
ب�الملیل مشمول روال ی ن
دوبل�  -اطالعات ویژه متقاضیان حمایت ی ن
روال ی ن
دوبل� ،بر
اساس ماده  4از قانون شماره ( 604/2013اتحادیه اروپا)
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آدرس و ن
نشا� ارتباطات ارگان میل
حفط و مراقبت معلومات:

اگــر مســئوالن احتمــال دهنــد کــه شــما
قبــا ً در کشــور دیگــری خواســتار حمایــت
ین
ب�الملــی شــدهاید و آن کشــور ممکــن
گ
اســت مســئول رســید� بــه آن درخواســت
شــناخته شــود ،اطالعــات ش
مــروح دربــاره
روال مرتبــط و تاثـ یـر آن بــر روی حقــوق شــما
بــه شــما ارائــه میشــود .
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