Qeyd: 31 Yanvar 2014 il tarixində, İmmiqrasiya saxlama yerlərində olan şəxslərin bu
Bildirişə əsasən ərizə vermək imkanı 19 Oktyabr 2018 bağlanıbdır. Müvəkkil, ərizə
vermək tarixinin bağlanmasına baxmayaraq, aşağıdaki qöstəricilərə əsasən
şəxslərdən ərizəlri qəbul etməyi davam edəcək:

a. Nazirliyiə əlavə məlumata dair müraciət edərək cavabı gözdəməkdə olan,

bundan öncə Daxili İşlər Naziriliyinə 19 Oktyabr 2018 il tarixində, və ya öncə
ərizə vermiş və ya müraciət etmiş, və bu vaxta gədər müraciətlərinə və ya
ərizələrinə cavab almamış; və ya

b. bu yaxınıarda Nazirlik tərəfindən məlumat alıb, 19 Oktyabr 2018 tarixindən

öncə Daxili İşlər Nazirlitinə ərizə verib və ya müraciət edərək, ərizələrinə və ya
müraciətlərinə 10 Senyabr 2018 tarixndə və ya sonra cavab almış.

(a) və ya (b) bəndləribə uyğun olan şəxslər, müraciətlərinə və ya ərizələrinə almış
cavablarına dair əlavə material və ya məlumat almaq üçün müraciət etmiş, bu
Bildirişə cavab vermək hüquna 40 gün ərzində malikdirlər.
(a) və ya (b) bəndlaribə uyğun olan şəxslər, Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən fərdi
olaraq əlaqələndiriləcəklər.
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İzahat
1. 10 fevral 2014 ildə İmmiqrasiya və Sərhəd Mühafizəsi Nazirliyi
(bundan sonra “Nazirlik”) müvəqqəti immiqrasiya tutulması
haqqında hesabatı səhvən öz internet saytında dərc etmişdi.
Hesabatda 31 yanvar 2014 il tarixinə müvəqqəti immiqrasiya
saxlama yerlərində saxlanılan, eləcə də yaşayış qeydiyyatı altında və
alternativ saxlama yerlərində qalan şəxslərin fərdi məlumatları
açıqlanmışdı (bundan sonra “Məlumat sızıntısı”).
1. Müvafiq fərdi məlumatlar Nazirliyin internet saytından 19 fevral
2014 və internet arxivindən 27 fevral 2014 il tarixində çıxarılmışdı.

2. 30 avqust 2015 ildə Nazirlik tərəfindən səhvən fərdi məlumatları
dərc edilmiş bütün şəxslərin adından İnformasiya Müvəkkilinə
təmsilçi şikayət (bundan sonra “Təmsilçi şikayət”) verilmişdi.

Təmsilçi şikayət nədir?

3. Təmsilçi şikayət 1988 il Fərdi məlumatların qorunması haqqında
Avstraliya İttifaqı Qanununa əsasən şəxs tərəfindən digər şəxslərin
adından verilmiş şikayətdir. Belə şikayət o şərtlə verilə bilər ki,
şikayətçinin və adlarından şikayət verilən şəxslərin Qanunla qorunan
hüquqlarını pozan akt və ya tədbir haqqında bənzər narazılıqları var.
Belə olan halda, İnformasiya Müvəkkili bəyan edə bilər ki, şikayətə
səbəb olmuş akt və ya tədbir üzündən baş vermiş itki və ya zərərə
görə birgə iddia vermiş bütün iddiaçılara təzminat düşür.

Hazırkı bildiriş niyə önəmlidir?
4. Təmsilçi şikayət barəsində qərar vermək, o cümlədən Məlumat
sızıntısı zamanı fərdi məlumatları dərc olunmuş şəxslərə çəkdikləri
itki və ya zərərə görə onlara təzminatın düşüb-düşmədiyini müəyyən
etmək üçün Müvəkkilə Sizdən məlumat tələb olunur.

5. Əgər Məlumat sızıntısı Sizə təsir edib və Siz aşağıda göstərilmiş
məlumatı təqdim etməyibsinizsə, Müvəkkil elə bir qənaətə gələ bilər
ki, Məlumat sızıntısı nəticəsində Sizdə heç bir itki və ya zərər baş
verməyib və Məlumat sızıntısına görə Sizə təzminat müəyyən
edilməməlidir.
Mən nə etməliyəm?
1. Məlumat sızıntısı nəticəsində Sizdə heç bir itki və ya zərər üz
verməyibsə, Sizdə təzminat almaq hüququ yoxdur və siz hazırkı
Bildirişdən vaz keçə bilərsiniz.

2. Fikirinzcə, əgər Məlumat sızıntısı nəticəsində Sizdə itki və ya zərər üz
veribsə və Siz həmin itki və ya zərərə görə təzminat almaq fürsəti
dəyərləndirmək istəyirsinizsə, Siz İnformasiya Müvəkkilinə itki və
ya zərəriniz barədə məlumat verməlisiniz:
1. Siz çəkdiyiniz itki və ya zərərə aid olan zənn etdiyiniz bütün
münasib məlumatı təqdim etməlisiniz.

2. Bu məlumat rəsmi ifadə və ya öz sözlərinizlə ifadə olunmuş və
tərəfinizdən imzalanmış bəyanat şəkilində ola bilər. Formal və ya
standart formada tərtib olunmuş imzalanmış bəyanatlara az
önəm veriləcək.

3. Təqdim olunacaq məlumata daxil ola bilər: Məlumat sızıntısı
zamanından, yaxud Məlumat sızıntısı haqqında ilk öyrəndiyiniz
vaxtdan olan dəlillər, məsələn Məlumat sızıntısına reaksiyanızı və
ya onunla əlaqədar keçirdiyiniz hissləri, eləcə də aldığınız
müalicəni təsdiq edən tibbi arayışlar. Hazırkı Bildirişin elan
edilməsi tarixindən sonra alınan tibbi arayışlara az önəm
veriləcək.
4. Adınızdan

yazılmış

və

öz

sözlərinizlə

ifadə

olunmamış

məktublara az önəm veriləcək.

5. Müvəkkil aşağıda göstərilmiş son müddətdən sonra verilmiş
məlumatı nəzərə ala bilməz.

3. Siz bu məlumatı oaic.gov.au/repcomplaint internet səhifəsindəki Cavab
Formasına yerləşdirməlisiniz. Siz həmçinin bu məlumatı
repcomplaint@oaic.gov.au elektron ünvanına və ya GPO Box 5218, Sydney
NSW 2001 poçt ünvanına məktub göndərərək çatdıra bilərsiniz.
Avstraliya İnformasiya Müvəkkili Ofisi və Nazirlik tərəfindən Sizi
eyniləşdirməyi mümkün etmək üçün yetərli məlumat göstərməlisiniz
(o cümlədən, tam ad və soyad, təvəllüd və İmmiqrasiya Nazirliyi
tərəfindən Sizə verilən qeydiyyat nömrəsi).
4. Hər hansı məlumatı
göndərməlisiniz.

19

aprel

2018

il

saat

16:00-dək

Təmsilçi şikayət prosedurundan çıxma
5. Əgər Təmsilçi şikayətin Sizin adınızdan verilməsinə razılıq
vermirsinizsə və bu iddiada iştirak etmək istəmirsizinsə, Siz istənilən
vaxt Təmsilçi şikayət prosedurandan çıxa bilərsiniz. Bunun üçün Siz
OAIC
(Avstraliya
İnformasiya
Müvəkkili
Ofisinin)
oaic.gov.au/repcomplaint internet saytına daxil olub Cavab Formasını
doldurmalısınız.

6. Təmsilçi şikayət prosedurunu tərk etməniz Sizin Məlumat sızıntısı ilə
əlaqədar təzminat almaq qabiliyyətinizə təsir edə bilər. Lütfən Cavab
Formasında qeyd olunan informasiyanı diqqətlə oxuyun.

Suallar və yardım
1.

Hazırkı Bildirişi anlamaq və ya ona cavab vermək üçün Sizə yardım
lazımdırsa, Avstraliya İnformasiya Müvəkkili Ofisinə 1300 363 992
telefonu ilə və ya repcomplaint@oaic.gov.au elektron poçtu ilə müraciət edə
bilərsiniz.

İcraçı Müvəkkil, 31 yanvar 2014 tarixində müvəqqəti immiqrasiya saxlama yerlərində

saxlanılanlara, bu bildiriş əsasında müraciət etmək hüququnu dağa 14 həftə uzadır.
Müraciət etməyin axır vaxtı saat 16.00, 19 Oktyabr 2018 dir. Bu verilən vaxt

uzadılmasının bundad artıq uzadılması gözlənilmir.

