استمارة طلب الحصول على تأشيرة إقامة طويلة األجل (تأشيرة )D
الصورة
هذه االستمارة مجانية
يجب أن تتوافق بيانات الخانات من  1إلى  3مع البيانات المتضمنة في وثيقة السفر.
 .1اللقب/اسم العائلة:
 .2اللقب عند الميالد (اسم العائلة السابق):
 .3االسم:
 .4تاريخ الميالد (اليوم-الشهر-السنة):
 .5محل الميالد:
 .6دولة الميالد:
 .7الجنسية الحالية:
الجنسية عند الميالد ،إذا كانت تختلف عن الجنسية الحالية:
جنسيات أخرى:
 .8الجنس:
ذكر
أنثى
 .9الحالة االجتماعية:
شراكة مدى الحياة
متزوج(ة)
أعزب
أرمل(ة)
مطلق(ة)
منفصل(ة)
أخرى (برجاء التوضيح):
.10إذا تم تقديم الطلب من قبل وصى قانونى :اللقب ،االسم ،العنوان (إن اختلف عن عنوان صاحب
الطلب) ،رقم الهاتف ،عنوان البريد اإللكترونى و جنسية الوصى القانونى:
 .11رقم بطاقة الهوية الوطنية:
 .12نوع وثيقة السفر:
جوازسفر خاص
جوازسفر لمهمة
جواز سفر عادى جواز سفر دبلوماسى
وثيقة سفرأخرى (برجاء التوضيح):
.13رقم وثيقة السفر .14 :تاريخ اإلصدار .15 :صالح حتى .16 :جهة اإلصدار (الدولة):

 .17عنوان محل اإلقامة و عنوان البريد اإللكترونى لصاحب الطلب:

رقم الهاتف:

 .18اإلقامة في دولة غير دولة الجنسية الحالية:
ال
نعم .تصريح إقامة أو مايعادله ....:رقم ......:صالح حتى... :
 .19الوظيفة الحالية:
 .20اسم صاحب العمل وعنوانه ورقم الهاتف الخاص به و بالنسبة للطلبة اسم وعنوان المؤسسة التعليمية:
 .21الموافقة على اإلقامة المؤقتة /تصريح اإلقامة والعمل
رقم الموافقة:
صادر من:
(برجاء تحديد هيﺌة الشرطة التي أصدرت الموافقة)
صالح من:

حتى:

 .22تم منح اإلقامة المؤقتة لغرض:
لم شمل األسرة
التعليم الثانوى
الدراسة
بحث
سبب إنسانى
شراكة مدى الحياة
العمل
انتداب
إقامة عضو اخر من دول المنطقة االقتصادية األوروبية مقيم إقامة طويلة األجل
إقامة الرحالة الرقميون
أغراض أخرى

 .23معلومات إضافية حول الغرض من السفر:
 .24عدد مرات الدخول المطلوبة:
مرة واحدة

متعددة
 .26حدود وجهة الدخول األولى:

 .25تاريخ الوصول المتوقع:

 .27تم أخذ بصمات األصابع من قبل من أجل طلب تأشيرة:
ال
نعم.التاريخ (في حالة معرفته) ________ :رقم لصيقة التأشيرة (في حالة معرفته)____________:
 .28فى حالة لم شمل األسرة ،برجاء تحديد العالقة األسرية مع عضو في جمهورية كرواتيا:
زوج (ة)
طفل(ة) (قاصر)
اللقب/اسم العائلة:
تاريخ الميالد:

شريك غير رسمى

شريك الحياة

قريب اخر (برجاء التحديد)
االسم:
الجنسية:

إذا لم يكن فرد األسرة مواطن كرواتى ،برجاء تحديد نوع تصريح اإلقامة:
عنوان  ،رقم الهاتف والبريد اإللكترونى لفرد األسرة
 .29اسم صاحب العمل /المؤسسة التعليمية ،العنوان ،رقم الهاتف و البريد اإللكترونى:
 .30عنوان مكان (األماكن) التى ستقيم بها فى جمهورية كرواتيا:
أنا على علم بأنه في حالة رفض التأشيرة ال يحق لى استرجاع قيمة التأشيرة.
أنا على علم باآلتى وأوافق على :جمع البيانات المطلوبة فى هذه االستمارة و أخذ صورتى الفوتوغرافية وإن
اقتضى األمر ،أخذ البصمات إلزامى وذلك لفحص استمارة طلب الحصول على التأشيرة و أنه سيتم تقديم أى
بيانات شخصية تتعلق بى تتضمنها استمارة طلب الحصول عل التأشيرة و بصماتى وصورتى الفوتوغرافية إلى
السلطات المختصة في جمهورية كرواتيا وسيتم معالجتها من قبل تلك السلطات و ذلك ألغراض تتعلق باتخاذ
قرار بشأن طلب التأشيرة الخاص بى.
هذه البيانات باإلضافة إلى تلك المتعلقة بالقرار الخاص بطلب الحصول على تأشيرة و كذلك القرار المتخذ حول
طلب التأشيرة سواء بالرفض أو إبطال أو مد فترة التأشيرة بعد الحصول عليها سيتم إدراجها وتخزينها فى نظام
المعلومات المتعلق بتأشيرة جمهورية كرواتيا ( )HVISلمدة أقصاها خمس سنوات .خالل ذلك الوقت ستكون
جميع البيانات متاحة للسلطات المختصة بالتأشيرات وللسلطات المعنية المكلفة بمراقبة التأشيرات على الحدود
الخارجية وداخل جمهورية كرواتيا ،سلطات الهجرة واللجوء فى جمهورية كرواتيا ألغراض التحقق مما إذا
كانت الشروط القانونية للدخول إلى واإلقامة على أراضى جمهورية كرواتيا مستوفاة ،تحديد األشخاص الذين
التتوفر فيهم هذه الشروط أو لم تعد تتوفر فيهم  ،فحص طلب اللجوء وتحديد المسﺌولية عن هذا الفحص .في

ظل ظروف معينة ستكون هذه البيانات متاحة أيضا للسلطات المعنية فى جمهورية كرواتيا و لليوروبول من
أجل تجنب ،اكتشاف و التحرى عن الجرائم اإلرهابية و الجرائم الخطيرة األخرى .الجهة المختصة بمعالجة هذه
البيانات هى وزارة الشﺌون الخارجية و األوروبية لجمهورية كرواتيا.
أدرك أن لدي الحق في الحصول على إخطار بالبيانات المتعلقة بى التى تم تسجيلها فى ( )HVISوطلب تصحيح
البيانات غير الدقيقة المتعلقة بى و أن يتم حذف تلك البيانات المتعلقة بى التي تمت معالجتها بشكل غير قانونى.
فى حالة قيامى بطلب ذلك بصورة محددة ،فإن الجهة التي تقوم بدراسة طلبى ستقوم بإبالغى بكيفية ممارسة
حقى في التحقق من أى بيانات شخصية تتعلق بى أوتصحيحها أوحذفها إذا كانت غير دقيقة أوتمت معالجتها
بشكل غير قانونى فى ( )HVISوكذلك بسبل االنتصاف القانونية وفقا للقانون .يتم التعامل مع المطالبات المتعلقة
بحماية البيانات الشخصية من قبل وكالة حماية البيانات الشخصية الكرواتية
(العنوان 10 000،136Selska cesta:زغرب،كرواتيا ،رقم الهاتف ،00385 1 4609-000 :تليفاكس:
 ،00385 1 4609-099البريد االلكترونى.)azpo@azop.hr :
أقر بأن جميع البيانات التي قدمتها صحيحة و كاملة .أدرك أن أى بيانات مزيفة قد تتسبب فى رفض طلبى أو
إلغاء التأشيرة الممنوحة وقد يجعلنى أيضا عرضة للمالحقة بموجب قانون جمهورية كرواتيا.
تم إبالغى بأن حيازة تأشيرة ليست سوى أحد الشروط األساسية لدخول جمهورية كرواتيا .اليعني حصولي على
التأشيرة على أنه من حقي المطالبة بتعويض إذا أخفقت فى االمتثال لألحكام ذات الصلة من قانون األجانب
لجمهورية كرواتيا (الجريدة الرسمية رقم  )133/20مما يترتب عليه رفض دخولى .سيتم التحقق من شروط
الدخول مجددا عند الدخول إلى أراضي جمهورية كرواتيا.

المكان والتاريخ:

التوقيع (بالنسبة للقصر و األشخاص المحرومين من األهلية القانونية ،توقيع الوصى القانونى)

