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Landeshauptstadt Wiesbaden  
Sozialleistungs- und Jobcenter 
 
 

 
Thông báo theo Điều 13 / Điều 14 Quy định chung của EU về bảo vệ dữ liệu (DSGVO) 
 
Với các thông tin sau đây chúng tôi muốn cung cấp cho Ông/Bà một cái nhìn tổng quan về 
việc xử lý dữ liệu cá nhân của Ông/Bà do chúng tôi thực hiện và những quyền hạn của Ông/Bà 
theo Luật bảo vệ dữ liệu. Việc thu thập và xử lý dữ liệu có m c đích cung cấp cho Ông/Bà 
những cấp phát theo Bộ luật Xã hội II (SGB II).  
 

1. Cơ quan hữu trách xử lý dữ liệu   
 

Landeshauptstadt Wiesbaden 
Der Magistrat 
Sozialleistungs- und Jobcenter 
Konradinerallee 11, 65189 Wiesbaden 
 

 
2. Viên chức chuyên trách bảo vệ dữ liệu  

 
Datenschutzbeauftragter der Landeshauptstadt Wiesbaden, 
Postfach 3920; 65029  Wiesbaden 
(Viên chức chuyên trách bảo vệ dữ liệu của Thành phố Wiesbaden, 
Hòm thư 3920; 65029  Wiesbaden) 
 

 
3. Cơ sở pháp lý xử lý dữ liệu 

 
Dựa trên dữ liệu của Ông/Bà, Sở Đảm bảo Cơ bản và Người tị nạn sẽ xử lý những đòi hỏi các 
cấp phát theo Bộ luật Xã hội II (SGB II) của Ông/Bà và xét cung cấp các cấp phát đó. Việc 
thu thập và xử lý dữ liệu của Ông/Bà được giới hạn trong các dữ liệu cần thiết. Cơ sở pháp lý 
cho việc xử lý dữ liệu để hoàn thành một nhiệm v  hoặc nghĩa v  pháp lý là Điều 6 khoản 1 c 

và e, và Điều 9 khoản 2 b của DSGVO trong quan hệ với Điều 35 Bộ luật Xã hội I (SGB I), các 

Điều 67 và kế tiếp của Bộ luật Xã hội X (SGB X - Các thủ t c Hành chính xã hội và Bảo vệ dữ 
liệu xã hội), các Điều 50 và kế tiếp của Bộ luật Xã hội II (SGB II ) cũng như các quy định pháp 
lý riêng biệt khác.  
 
Khi chúng tôi dứt khoát đề nghị Ông/Bà đồng ý xử lý dữ liệu, thì đề nghị đó dựa trên cơ sở pháp 
lý là Điều 6 khoản 1a cũng như Điều 9 khoản 2 a của DSGVO kết hợp  với Điều 67 b khoản 2 
Bộ luật SGB X. 
 

4. Các loại dữ liệu cá nhân: 
 
Tùy theo nhiệm v  và cơ sở pháp luật mà những dữ liệu cá nhân sau đây có thể được thu thập 
và xử lý tại Sở Đảm bảo Cơ bản và Người tị nạn: 
 
Dữ liệu cơ bản: 
Số danh m c của khách hàng, của hộ gia đình hợp tác chi tiêu, họ, tên, ngày sinh, nơi sinh, họ 

khai sinh, địa chỉ, quốc tịch, tình trạng hôn nhân, giới tính, số thuế cá nhân, giấy phép cư trú, 



số CNP / PKZ, số và ngày cấp phát, số AZR, số bảo hiểm hưu trí/ xã hội, mức chăm sóc, mức 
khuyết tật và ký hiệu chú thích, số điện thoại (tùy ý), địa chỉ email (tùy ý), ngân hàng 
 
 
 
 
Những dữ liệu cá nhân khác có thể cần: 
Thời hạn cấp phát, mức cấp phát, loại cấp phát, dữ liệu về thu nhập và tài sản, dữ liệu về thời 
hạn lao động và chấm dứt hợp đồng lao động và về người sử d ng lao động, dữ liệu về yêu 
cầu cấp dưỡng hoặc truy cấp, dữ liệu thực thi, dữ liệu về thủ t c theo Luật vi phạm Hành chính 
(OWiG), dữ liệu về thuê nhà và về nhu cầu chỗ ở và sưởi ấm, dữ liệu về bảo hiểm và chăm sóc 
y tế và bảo hiểm hưu trí, các thông tin sức khỏe và dữ liệu về quy định pháp lý trông nom / giám 
hộ và chăm sóc, dữ liệu về những cấp phát xã hội được hưởng, thông tin về hoàn cảnh gia 

đình, thông tin về tình hình cá nhân (sơ yếu lý lịch), bằng chứng về đào tạo và bằng cấp tốt 
nghiệp  
 

5. Tiết lộ dữ liệu cá nhân và thu thập dữ liệu cá nhân 
 

Trên cơ sở quyền hạn và quy định pháp luật (đặc biệt theo các quy định bảo vệ dữ liệu của Bộ 
luật SGB X), dữ liệu cá nhân chỉ được chuyển cho bên thứ ba như các cơ sở cấp phát xã hội 
khác (như cơ quan bảo hiểm hưu trí Đức, bảo hiểm y tế và chăm sóc), sở lao động liên bang, sở 
tài chính, cơ quan hải quan, cơ quan điều tra hình sự và cơ quan an ninh (như cảnh sát, phòng 
công tố, cơ quan bảo vệ hiến pháp), tòa án, các cơ sở thứ ba khác như các cơ quan hành chính địa 

phương, hội đồng khu vực bang tại Darmstadt, Bộ Xã hội và Hội nhập Bang Hessen, Bộ Lao 

động và Xã hội Liên bang, C c thuế Liên bang, C c Di trú và Tị nạn Liên bang, C c Kiểm 

toán Liên bang, các cơ quan kiểm tra của Bang và của thành phố thủ phủ Wiesbaden, các cơ sở 
hợp đồng (như các hãng dịch v  IT), các cơ sở cho thuê (nếu trả tiền trực tiếp cho họ), cơ sở 
cung cấp năng lượng (nếu trả tiền trực tiếp cho họ), cơ sở tư vấn xử lý nợ (chỉ khi có sự chấp 
thuận của người liên quan), tư vấn người nghiện (chỉ khi có sự chấp thuận của người liên quan), 

chăm sóc tâm lý xã hội (chỉ khi có sự chấp thuận của người liên quan). 
 
Về căn bản, việc thu thập dữ liệu cá nhân được thực hiện với người liên quan. Cũng có thể thu 
thập dữ liệu từ các các cơ quan công cộng khác, như những cơ sở cấp phát xã hội, khi có cơ sở 
pháp lý hoặc có sự tán thành của Ông/Bà. 
 

6. Thời hạn lưu trữ dữ liệu  
 

Thời hạn lưu trữ dữ liệu tùy thuộc vào quy định pháp luật khác nhau về thời hạn lưu trữ. Với các 
sự v  liên quan đến thanh toán tiền thời hạn thường là 10 năm, nhưng trong các trường hợp riêng 
lẻ cũng có thể lên tới 30 năm sau khi chấm dứt cấp phát. 

 
7. Quyền hạn của Ông/Bà   

 
Liên quan đến tất cả dữ liệu cá nhân được xử lý, ở đây chúng tôi xin chỉ dẫn Ông/Bà  về quyền 
được cung cấp thông tin, chỉnh sửa, xóa bỏ, đặt giới hạn xử lý, chuyển tiếp dữ liệu và quyền 
phản đối. Cơ sở pháp lý là các Điều 15 - 21 của DSGVO kết hợp với các Điều 81, 83 và 84 Bộ 
luật SGB X. 
 
Nếu không cung cấp dữ liệu hoặc phản đối việc xử lý, Ông/Bà có thể phải chịu những bất lợi 
về pháp lý như mất quyền đòi hỏi cấp phát. Điều đó cũng có thể xảy ra khi Ông/Bà rút lại sự 
đồng ý cho việc xử lý dữ liệu (Điều 13 khoản 2, c và e của  DSGVO). 
 



8. Viên chức chuyên trách bảo vệ dữ liệu Bang Hessen  
 
Ông/Bà có quyền gửi khiếu nại tới Viên chức chuyên trách Bảo vệ Dữ liệu Bang Hessen. Địa 
chỉ gửi thư như sau: 
 
 
Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Postfach 3163; 65021 Wiesbaden 
 
(Viên chức chuyên trách Bảo vệ Dữ liệu và Tự do Thông tin 
Hòm thư 3163; 65021 Wiesbaden) 
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