علمت روی پرچم
دولت استرالیا
دفتر مدیر کل اطلعات استرالیا
برای آگاهی همه اشخاصی که در تاریخ  31ژانویه  2014در بازداشتگاههای وزارت
مهاجرت بوده اند

زمینه
در  10فوریه  2014وزارت مهاجرت و حفاظت مرزها به اشتباه در سایت 1.

اینترنتی خود یک گزارش مربوط به بازداشتگاه ها پخش نمود  .این گزارش
شامل اطلعات شخصی اشخاصی بود که در تاریخ  31ژانویه  2014در
بازداشتگاه ها یا در جامعه بر اساس تعیین محل اقامت و یا مکانهای
)جایگزین بازداشتگاه بوده اند )نقض اطلعات
اطلعات شخصی از سایت اینترنتی وزارت مهاجرت در تاریخ  19فوریه 2. 2014

.حذف و در تاریخ  27فوریه  2014از آرشیو اینترنت نیز برداشته شد
در تایخ  30اوت  2015یک نماینده از طرف همه اشخاصی که اطلعات 3.

شخصی شان بوسیله وزارت مهاجرت به اشتباه پخش شده بود شکایت به
)مدیر کل اطلعات برد )شکایت نماینده

شکایت نماینده چیست
شکایت نماینده شکایت یک فرد میباشد از طرف همه آنهایی که بر اساس 4.

قانون حریم خصوصی  1988دارای شکایت مشابهی باشند در باره یک کار و
یا یک عمل که ممکن است تجاوز به حریم خصوصی آنان باشد  .مدیریت کل
ممکن است اعلم دارد که تمام آنانی که شامل این طبقه شکایت میشوند
حق دریافت غرامت جبران خسارت دارند برای زیان و ضررهایی که در اثر
این عمل متحل شده اند
برای این که مدیر کل بر اساس شکایت نماینده بتواند تصمیم بگیرد بر 5.

دریافت غرامت برای آنان که اطلعات خصوصی شان بعلت نقض اطلعات
.پخش شده است مدیر کل از شما اطلعاتی نیاز دارد
اگر نقض اطلعات شامل حال شما شده ولی شما اطلعات مشروح زیر را 6.

در اختیار مدیر کل قرار ندهید مدیر کل ممکن است به این نتیجه برسد که
قانع نشده است که شما در نتیجه نقض اطلعات صدمه دیده اید بنا بر این
.غرامت نقض اطلعات ممکن است بشما تعلق نگیرد

من چکار باید بکنم
اگر شما بعلت نقض اطلعات ضرر و زیانی ندیده ایذ غرامت شامل حال شما 1.

.نمیشود پس این آگهی را نادیده بکیرید
اگر شما بعلت نقض اطلعات ضرر و زیان دیده اید و میخواهید از امکان 2.

دریافت غرامت ضرر و زیان برخوردار شوید شما باید اطلعات لزم را در مورد
ضرر و زیان مربوطه به مدیریت کل برسانید

.1

شما باید تمام اطلعات مربوط به ضرر و زیان متحمل شده خود را 1.

.فراهم کنید

اطلعاتی که میدهید باید در قالب اظهارنامه قانونی و یا امضا شده گفتار
خودتان باشد .اظهار نامه قانونی و یا اظهار نامه امضا شده در فرم

2.

.استاندارد وزن کمتری خواهد داشت
اطلعات ممکن است شامل شواهد و مدارکی از زمان نقض اطلعات و یا از 3.

وقتی باشد که شما برای اولین بار از نقض اطلعات آگاهی یافتید ،مثل
گزارشات پزشکی در باره اینکه چی احساس میکردید و عکس العمل شما
در مورد نقض اطلعات چه بود وچه مداوا و درمانی دریافت کردید  .گزارش
.پزشکی بعد از تاریخ این آگهی نامه وزن کمتری خواهد داشت
نامه هایی که از ظرف شما نوشته شده و گفتار خودتان نیست وزن کمتری
.دارند

4.

مدیریت کل ممکن است اطلعاتی را که بعد از تاریخ ضرب الجل زیر فراهم 5.

.شوئد در نظر نگیرد

شما باید اطلعات را روی فرم جواب از 3.

oaic.gov.au/repcomplaint
بارگذاری کنید .شما همچنین میتوانید اطلعات فراهم شده را بفرستید به
repcomplaint@oaic.gov.au
یا اینکه به صندوق پستی  5218سیدنی بفرستید
GPO Box 5218, Sydney, NSW 2001
شما باید اطلعات کافی شامل نام و نام خانوادگی ،تاریخ تولد و شماره مربوطه
شناسایی وزارت مهاجرت را فراهم نمایید که وزارت مهاجرت و دفتر مدیر کل
.اطلعات استرالیا شما را شناسایی کند

.شما باید هر اطلعاتی را تا قبل از  4بعد از ظهر  19آوریل 2018

بفرستید 4.

صرف نظر کردن از شکایت نماینده
ا گر از شکایت نماینده رضایت ندارید که به نمایندگی از جانب شما باشد 5.

ونمیخواهید در آن دخالت داشته باشید میتوانید هر آن از شکایت نماینده
صرف نظر کنید .با رجوع به سایت اینترنتی دفتر مدیر کل اطلعات به شرح
زیر و پر کردن جواب از آن خرج میشوید
oaic.gov.au/repcomplaint

صرف نظر کردن ممکن است تاثیر گذار در امکان دسترسی شما به دریافت 6.

غرامت بعلت نقض اطلعات باشد .خواهشمند است اطلعات مضمون فرم
.جواب را با دقت بخوانید

سوالت و کمک
اگر کمک میخواهید که این آگاهی نامه را درک کنید یا به آن جواب دهید 1.

خواهشمند است با دفتر مدیر کل اطلعات استرالیا به شماره تلفن 363 992
 1300تماس بگیرید و یا به ایمیل زیرین ایمیل بفرستید
repcomplaint@oaic.gov.au
اخطاریه
جانشین مدیر کل اجازه تمدید  14هفته زمانی به اعضای گروه داده است تا تمام
کسانی که در تاریخ  31ژانویه سال  2014در بازداشتگاههای وزارت مهاجرت بوده اند
به این اخطاریه جواب دهند .حال آخرین مهلت تقدیم شکایات ساعت  4.00بعد از
ظهر روز  19اگتبر سال  2018میباشد  .پیش بینی
نمیشود که اچازه تمدید زمانی بیشتری داده شود

توجه :آخرین مهلت برای جواب به اخطاریه به تمام کسانی که در تاریخ  31اکتبر
 2014در بازداشتگاه وزارت مهاجرت بوده اند  19اکتبر  2018بود وفرصت ارسال جواب
اکنون بسته شده است .مدیر کل بعد از تاریخ آخرین مهلت بقبول جواب ادامه
:خواهد داد از کسانی که
الف .درخواست اطلعات لزم از وزارت کشوردر مورد تقاضایشان در  19اکتبر  2018یا
پیشتر کرده اند ولی آن وقت جوابی در تصمیم به درخواستشان دریافت نکرده
اند  .یا
ب .این اواخر به آنان از طرف وزارتخانه اطلع داده شده که آنها از وزارت کشور
قبل از مهلت  19اکتبر  2018تقاضای اطلعات کرده اند ولی جواب تصمیم در
.موردشان در و یا بعد از  10سپتامبر  2018داده شده است
کسانی که )الف( و یا )ب( بال شاملشان میشود اجازه دارند در ظرف 40روز از تاریخ
دریافت جواب تصمیم تقاضایشان در باره اخطاریه درخواست اطلعات کنند.
وزارت کشور با کسانی که )الف ( و یا )ب ( بال شاملشان میشود بطور جداگانه
.تماس خواهد گرفت

