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 (تحديدال برجاء) اخر قريب                   (قاصر) )ة(طفل

 االسم:                 العائلة: اللقب/اسم

 الجنسية: تاريخ الميالد:                  

 :اإلقامة تصريح نوع تحديد برجاء، ىكروات نمواط األسرة فرد يكن لم إذا

 األسرة فردى لإللكترونا البريدالهاتف و رقم،  عنوان

 :ىإللكترونا البريدو  الهاتف رقم، العنوان، التعليمية لمؤسسةا /العمل صاحب اسم. 29

  : فى جمهورية كرواتيا التى ستقيم بها ماكن(األمكان ) عنوان. 30

 .التأشيرة قيمة  استرجاع ىل يحق ال التأشيرة رفض حالة في بأنه  علم على أنا

 إنو الفوتوغرافيةصورتى  و أخذ ستمارةهذه اال ىف المطلوبة البيانات جمع :على وأوافق ىباآلت علم على أنا

 ىأو أنه سيتم تقديم  التأشيرةالحصول على طلب  استمارة لفحصوذلك  ىإلزام البصمات أخذ، األمر اقتضى

 إلى الفوتوغرافيةوصورتى  ىبصمات و التأشيرة عل الحصولطلب استمارة تتعلق بى تتضمنها  شخصية بيانات

 اتخاذتتعلق ب ألغراضو ذلك  السلطات تلك قبل من معالجتهاسيتم و كرواتيا جمهورية في المختصة السلطات

 ى. ب الخاص التأشيرة طلب بشأن قرار

 حول المتخذ القرارو كذلك  تأشيرة على الحصول بطلب الخاص بالقرار قةلالمتع تلك إلى باإلضافة البيانات هذه

 نظامفى تخزينها و إدراجها سيتم عليها الحصول بعد التأشيرة فترة دم أو إبطال أوبالرفض  سواء التأشيرة طلب

خالل ذلك الوقت ستكون  .سنوات خمس أقصاها لمدة (HVIS) كرواتيا جمهوريةة تأشيرالمتعلق ب معلوماتال

 الحدود على شيراتتألا بمراقبة فةلالمك المعنية وللسلطات شيراتتأبال ختصةمال للسلطات متاحة جميع البيانات

 إذا مما التحقق غراضأل كرواتيا جمهورية ىف واللجوء الهجرة سلطات، كرواتيا جمهورية وداخل الخارجية

 الذين األشخاص تحديد ،مستوفاة كرواتيا جمهورية ىأراض على واإلقامة ىإل للدخول القانونية الشروط كانت

 في. الفحص هذا عن ليةئوالمس وتحديد فحص طلب اللجوء، فيهم  تتوفر تعد مل أو الشروط هذه تتوفر فيهمال



 من ليوروبوللو  كرواتيا جمهورية ىف للسلطات المعنيةا ضأي متاحة البيانات هذه ستكون عينةم ظروفظل 

 هذه بمعالجة المختصة الجهة. األخرى الخطيرة الجرائمو  اإلرهابية الجرائم عن ىالتحرو  اكتشاف، تجنب أجل

 هى وزارة الشئون الخارجية و األوروبية لجمهورية كرواتيا. البيانات 

 تصحيح وطلب (HVIS)التى تم تسجيلها فى  ىب قةعلالمت بالبيانات إخطار على الحصول في الحق لدي أن أدرك

و أن يتم حذف تلك البيانات المتعلقة بى التي تمت معالجتها بشكل غير قانونى.  ىب المتعلقة الدقيقة غير البيانات

 ممارسة بكيفيةبإبالغى ستقوم  ىطلب بدراسة تقوم التي الجهة فإن، محددة بصورةفى حالة قيامى بطلب ذلك 

 معالجتها أوتمت دقيقة غير كانت إذا أوحذفها أوتصحيحها ىب تتعلق شخصية بيانات ىأ نم التحقق في ىحق

 المتعلقة المطالبات مع التعامل يتم .للقانون وفقاالقانونية  االنتصاف سبلب وكذلك (HVIS)فى ى قانون غير بشكل

 الكرواتية الشخصية البيانات حماية وكالة قبل من الشخصية البيانات بحماية

: تليفاكس، 000-4609 1 00385رقم الهاتف: كرواتيا، ،زغرب 136Selska cesta،10 000)العنوان:

 .(azpo@azop.hr: االلكترونى البريد، 00385 1 099-4609

 أو ىطلب رفضى ف تتسبب قد مزيفة بيانات ىأ أن أدرك. كاملة و صحيحة قدمتها التي البيانات جميع نبأ أقر

 .كرواتيا جمهورية قانون بموجبالحقة ملل يجعلنى أيضا عرضة وقد الممنوحة التأشيرة إلغاء

 على حصولي اليعني. كرواتيا جمهورية لدخول األساسية الشروط أحد سوى ليست تأشيرة حيازة بأنى إبالغ تم

 األجانب قانون منالصلة  ذات لألحكام االمتثالفى  إذا أخفقت بتعويض المطالبة حقي من أنهعلى  التأشيرة

 شروط من التحقق سيتمى. دخول رفض عليه يترتب مما (133/20)الجريدة الرسمية رقم  كرواتيا لجمهورية

 .كرواتيا جمهورية أراضي إلى الدخول عند مجددا الدخول

 

 :    والتاريخ المكان

 

 ى(القانون ىالوص توقيع القانونية، األهلية من المحرومين األشخاص و للقصر بالنسبة) التوقيع
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