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 انگشتنگاری و
Eurodac

Eurodac اطالعات ویژه اتباع کشور ثالث یا افراد بدون تابعیت 
که به صورت غیر قانونی در کشورهای عضو سکونت دارند،بر 
اساس ماده 29)3( از قانون شماره 2013/603 )اتحادیه اروپا( 
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اگر مشخص شود که شما به صورت غیر قانونی در یک کشور »دوبلین«    ساکن 
هستید، مسئوالن ممکن است از شما انگشتنگاری کنند و دادههای آن را به پایگاه 
داده انگشتنگاری »Eurodac« بفرستند. این کار فقط به این منظور انجام میگیرد 
که مشخص شود آیا قبالً خواستار پناهندگی شدهاید یا خیر. دادههای انگشتنگاری 
دیگری  کشور  در  قبالً  اگر  ولی  نمیشود  ذخیره   Eurodac داده  پایگاه  در  شما 

خواستار پناهندگی شده باشید، ممکن است به آن کشور منتقل شوید.

اگر کیفیت انگشتنگاری شما خوب نباشد، مثالً اگر عمداً به انگشتان خود آسیب زده 
باشید، ممکن است در آینده انگشتنگاری دوباره به عمل آید.

میکند.  اداره   eu-LISA نام  به  اروپا  اتحادیه  نهادهای  از  یکی  را   Eurodac
اطالعات شما فقط برای دستیابی به اهداف مشخص شده در قانون به کار گرفته 
میشود. فقط سامانه مرکزی Eurodac اطالعات شما را دریافت میکند. اگر بعداً 
در یک کشور دوبلین دیگر برای پناهندگی اقدام کنید، از شما انگشتنگاری میشود 
 Eurodac فرستاده میشود. دادههای ذخیره شده در Eurodac و اطالعات آن به
در اختیار هیچ کشور یا سازمان خارج از کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای 

وابسته قرار نمیگیرد.
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Eurodac بررسی کننده
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در  اگر مسئوالن احتمال دهند که شما قبالً 
المللی  بین  کشور دیگری خواستار حمایت 
مسئول  است  ممکن  کشور  آن  و  اید  شده 
شود،  شناخته  درخواست  آن  به  رسیدگی 
و  مرتبط  روال  دربــاره  مشروح  اطالعات 
تاثیر آن بر روی حقوق شما به شما ارائه 

میشود.
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روال دوبلین - اطالعات ویژه متقاضیان حمایت بینالمللی مشمول 
 2013/604 شماره  قانون  از   4 ماده  اساس  بر  دوبلین،  روال 
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