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 ڕاوێژێک لەبابەت سەرلەنوێ یەک گرتنەوەی بنەماڵە 

ەکان زانیاری لەسەر پاراستنی انیاریز  
 
 

لەپێوەندیدابوون. سەرلەنوێ یەک گرتن  .هەڵگرتن پێشوێن  
 

هەیە بۆ ئیشەکەمان؟داتاگەلێ   چپێویستیمان بە   
  پێویستی بە زانیاریجی ئار سی  گرتنهەل  خزمەتگۆزاری شۆێنپێ،  ئەندامانی بنەماڵەخستنەوەی کەسێک لەگەڵ بۆ یارمەتیدان لەپێناو یەک 

پێوەندی گرتنی   زانیاری، وردەکاری لەسەر وەکان، ڕێکەوتی لەدایک بوون انهەمووی زانیاریە گشتیەکانە وەکوو سەرووی   ئەمە لەزۆر هەیە. 
ی تاکەکەسیش گرنگ بێت بۆ  ، لەوانەیە زانیاری تایبەتلە هەندێک لە دۆسیەکاندایەک کەوتنەوەکەدا دەستیان هەیە.  لە هەموو ئەو کەسانەی کە

ەۆاکردنی  ئەندامێکی بنەماڵە بۆ ڕ پێوندی یان زانیاری لەسەر باری تەندروستی بۆ سەلماندنی   بۆ نموونە فەحس کردن لە سەر باوکڕەوتەکە 
کێشەێێکی تایبەت  سەختی  

 
بکەین. ئیش تمانە بۆ ئەوەی لە بەرژەوەندی ئێوەدا تاکەکەسین کە ئێمە پێویس  زانیاری هەمووی ئەم زانیاریانە   

 
دەخەینە ناو پرۆسەوە؟   زانیاریەکانئێمە بۆ چ مەبەستێک   

سیەکان کەڵگ وەردەگرێت بۆ: لە زانیاریە تاکەکە گرتنهەڵ خزمەتگۆزاری شۆێنپێ  
گەران بەدوای کەسانی ون بوو  .۱  
ڕوونکردنەوەی چارەنووسەکان و  .۲  
. یەک خستنەوەی بنەماڵەکان .۳  
 

سێهەمەکان؟  الێەنەکان دەگوازرێنەوە بۆزانیاریەئایا   
نێرین بۆ  ەکەی ئێمە، لەوانەیە پێویست بێت زانیاریەکان ب ئیش. وەک بەشێک لە بە نهێنی دەمێننەۆە  ەسیەکان الی ئێمە زۆرزانیاریە تاکەک

ەکوو تر و  الێەنەکانی  
 

خاچی سوور و کۆمەاڵنی بزووتنەوەی خاچی  خاچی سوور و  نێۆنەتەۆەیی  کۆمیتەیوەکوو ) گرتنداهەڵ خزمەتگۆزاری شۆێنپێتۆڕی  ناو  لە --
تردا سوور لە واڵتانی    

بەرپرسانی کۆچبەری(   بۆ نموونە) بەرپرسانی نیشتمانی  – 
کونسولخانەکان( واتە باڵوێزخانەکان یان لە دەرەوە )  ائەڵمانی  یننوێنەرا --  
یارمەتیدان لە ماڵەوە و لە دەرەوە  کانیڕێکخراوە --  

 
ویزا بە مەبەستی دیاری کردنی   پرۆسەیباری ئێستای زانیاری لەسەر  هێنانیدەست  بە  نموونە، بۆ  لەوانەیە ئەمە یارمەتیدەر بێ، بۆئەمە 

بەجێ هێنانی  دەزگاکانی تر کە پێویست بێت بۆ دەگوازرێنەوە بۆ تەنیا کاتێک کان زانیاریەتاکەکەسی خۆتان.   ێشەیک  بۆپشتیوانی پێویست 
 ئەرکەکانی خزمەتگوزاری شوێنپێ هەڵگرتن.

 
 هەتا کەی زانیاریەکان هەڵدەگرین؟

. کانزانیاریەڕەوتی هەتا ماوەیەک کە پێویست بن بۆ هێنانەدی مەبەستکانی   ن لەالی ئێمە هەڵدەگیرێندرێنەی کە بە ئێمەی دەسپێرزانیاریائەو   
 

رێن؟ کان بەکار دەبزانیاریەبەدەستەوەدانی کام یەک لە یاساکان بۆ   
 

جی   هەلگرتنیخزمەتگۆزاری شۆێنپێ ی ئیش پارێزراوی بمێنێتەوە. ەکانیان ب زانیاریەئەوەیان هەیە  دێنە بەرباس مافی  ەمووی ئەو کەسانەی کەه
ئێس دی دی ئێس  -)جی ئار سیجی ئار سی  خزمەتگۆزاری شۆێنپێ هەلگرتنییاسای پاراستنی زانیاریەکانی  مەرجەکانی لەڕێگەی ئار سی 

یاساکانی  ) جی دی پی ئار( و   پاراستنی گشتی زانیاریەکان کانی، ئێمە لە چوارچێوەی یاساسەرەڕای ئەۆەشبەڕێوەبەرایەتی دەکرێت.  جی
هەڵس و کەوت دەکەین.  ئێوە   زانیاریەکانیلە کاتی بەدەستەوەدانی   )  بی دی ئێس جی(پاراستنی زانیاریەکان لە فیدێراڵی ئاڵمان  

  
کە   کەسانەی، ئەو خزمەتگۆزاری شۆێنپێ هەلگرتن هاۆبەش بکەینتۆڕی   کانی ئێوە لە چوارچێوەوا داۆا کات کە زانیاریەەکەی ئێمە ئیشئەگەر 

  تۆڕەکەیهاوکارانی ەالیەن ، لانی ئێوەزانیاریەکدڵنیا بین کە  ئێمە دەمانەوێتدەکەن. پاراستنی زانیاری  کانییاسا پەیڕەوی هەمانگالون   تێوە
دەپارێزرێن.  شیاۆدا ێکی لە ئاست  ئێمەوە لێرە یان لە دەرەوە،   

 
چین؟ تاکەکەسیەکانی ئێوە  ریەازانیپاراستنی  لەبابەتمافەکانی ئێوە    
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فی ئەوەشتان هەیە  ماجگە لەمانە،  .ەۆەبێنن دەست  بە  بەخۆڕایی  کانی تاکەکەسی خۆتان کە الی ئێمە هەڵگیراونزانیاریە کە ئێوە مافی خۆتانە
ئێمە هەڵنەگیرێن، دەتوانن لەمە  کانی ئێوە الی  زانیاریەهەڵەکان کە الی ئێمە هەڵگیراون ڕاستە و پاستە کەن. ئەگەر حەز دەکەن چیتر  زانیاریە

یان بلۆکە بکرێن.   بسڕێننەۆەکانی ئێوە زانیاریە ئێمەش ڕێگە خۆش دەکەین بۆ ئەوەی   ئاگادارمان کەنەوە.   
 

کۆ یان بەتاک لە هەر  پێشکەش کراوە دەکرێ بەجی ئار سی خزمەتگۆزاری شوێنپێ هەڵگرتنی ە بە  ۆپێشکەش کرا کە  ڕاگەیاندنی ڕەزامەندی
 کاتێکدا پاشەکشێی لێبکرێت. 

 
ی بەرپرس(؟کەس  )دەتوانن پەیۆەندی بگرن لەگەڵ کێ   

یان   سڕینەۆە لەبابەت زانیاریەکان، ڕاست کردنەوەی هەڵەکان، مافەکانتان  یان ئیجرایانتان  زانیاریەکخستنەناو پڕۆسەی ئەگەر لەبابەت 
لەبابەت داخوازی یەک  کە جی ئار سی   خزمەتگۆزاری شۆێنپێ هەڵگرتن  دەتوانن لەگەڵ ناوەندی، هەر چەشنە پرسیارێکتان هەیە  بلۆکەکردن

لە پێوەندیدا بن.   گرت  پێوەندیتان پێوە گرتنەوەی بنەماڵە  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  جی ئار سیشوێنپێ هەڵگرتن خزمەتگۆزاری  مەرکەزی پێوەندی بگرن بە دایرەیدەتوانن  بگرن،  بە کێێەۆە   ئەگەر نازانن پێوەندی  
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ئەفسەری پاراستنی زانیاریەکانی شوێنپێ هەڵگرتن ، خاتوو فرۆکی وێبێر، وەک کەسی پێوەندکەر لە خزمەت ئێوەدایە. دەتوانن ئێمەیلی بۆ بنێرن  

 بۆ ئەم ئیمەیلەی خوارەوە: 
datenschutz-suchdienst@drk.de. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 مۆر یان ناۆ، ناۆنیشان و ژمارە تەلەفوونی ناۆەندی یارمەتی دەر  
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