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معلومات اړه په کولو پروسس معلوماتو شخصي د لپاره اوسېدونکو د کيمپ د  

  

دي؟ شوي پروسس معلومات شخصي کومه    ستاسې 

 لري، او تړونی سره دهی مسکن د ستاسې چې کوم معلومات، شخصي اړه په ستاسې کې مرکه دهی مسکن  د

  مسکن  د ستاسې کې ادارو عامه په ناروې د معلومات شخصي دا. را شئ ته مخه شي کېدای
 دهی په تړاو پروسس  شوی دی.۱

 

 الندې معلومات به زموږ لخوا پروسس شي:

وشي ورته باید پاملرنه کې وخت په دهی مسکن د چې اړيکې ځانګړي   

ژبه مورنۍ ستاسېوخت او پته او    

ژبه ترجمهد غوره   

 

: شي پروسس  هم به معلومات الندې وي، الزم لپاره دهی مسکن  د چې کله  

اصليت قومي   

 مذهبي فکر او اړیکې 

 جنايي جرمونه 

 روغتيايي حالت 

جندر هويت دجنسي اړيکې او    

 

کړئ السليک اعالميه رضایت د باید تاسې وغواړو، معلومات اړه په حالت روغتيا د ستاسې موږ که  

 کړی شریک معلومات اړه په حالت روغتيا د ستاسې مسلکيان پاملرنې روغتيا د چې یاست موافق تاسې چې ښيي دا

 سره تاسې سره اعالميه رضایت دې د شي کولی کارمندان کيمپ د. شو کولی پروسس  معلومات دا موږ او سره موږ

.وکړي مرسته  

 

کوو؟ پروسس معلومات شخصي تاسې د ولې موږ  

 الره غوره ترټولو لپاره اړتياوو او شرایط مسکن  د ستاسې شو وکولئ ترڅو موږ وړو مخ پر معلومات شخصي ستاسې موږ

 معلومات روغتيایي یوازې موږ. کږي پروسس  لپاره هدف دې د یوازې معلومات شخصي اړه په ستاسې. کړو پيدا

 اړتيا ته اسانتيياوو چې ستونزې روغتيایي نور یا لري، ستونزې روحي یا/  او يا ست معلول تاسې چې کله کوو پروسس 

.لري  

 

کوو؟ شریک معلومات شخصي ستاسې سره څوک موږ  

 د  د معلومات شخصي اړوند شي وکوالی به( لري تړاو سره د چې کوم) کيمپ وروسته، څخه مرکه دهی مسکن  د

 امن  په الرې له نېټ سيسټم ډیجيټل د شریکوال معلوماتو د. کړي شریک سره ښاروالي زيست محل د او ښاروالی ښار

.کيږي ترسره مصاحبات ترمنځ ښاروالی او  د چې چيرته کيږي، ترسره توګه  

 
 موږ دا معلومات د مسکن  دهی نيټې څخه ۱۵ کاله وروسته له منځه یوسو. ۲

سره احترام د  



 
 

 

Side 2 av 2 
 

ریاست تنوع او یووالي د  

 ۱دا د تعارف قانون §۲۵برخې، لومړني پیراګراف، لیک د، او د شخصي معلوماتو پروسس کولو په اړه د قانون مقړاتو له مخې §۸ تعقیبوي

 ۲د شخصي معلوماتو پروسس کولو په اړه د قانون مقړات  د تعارف قانون §۱۶برخې دویم پیراګراف


