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Fingeravtryck
och Eurodac
Information för tredjelandsmedborgare eller statslösa
personer som befunnits uppehålla sig olagligen i en
medlemsstat, enligt artikel 29.3 i förordning (EU) nr
603/2013
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Om du uppehåller dig olagligt i ett Dublinland 1) kan myndigheterna samla
in dina fingeravtryck och skicka dem till en fingeravtrycksdatabas kallad
”Eurodac”. Det här görs endast för att kontrollera om du tidigare har sökt
asyl. Dina fingeravtrycksuppgifter sparas inte i Eurodac-databasen, men
om du tidigare har sökt asyl i ett annat land kan du komma att skickas
tillbaka till det landet.
Om dina fingeravtryck inte är av godkänd kvalitet, t.ex. om du avsiktligt
har skadat dina fingrar, kan fingeravtrycken samlas in på nytt i ett senare
skede.
Eurodac drivs av en förvaltningsmyndighet inom Europeiska unionen
kallad eu-LISA. Dina data får endast användas för de ändamål som anges
i lag. Endast det centrala Eurodac-systemet mottar dina data. Om du i
framtiden söker asyl i ett annat Dublinland kommer dina fingeravtryck
också att samlas in för överföring till Eurodac. De data som finns lagrade i
Eurodac lämnas inte ut till något annat land eller någon annan organisation
utanför EU-länderna och de associerade länderna.

1)

Den omfattar hela Europeiska unionen (Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien,
Cypern, Republiken Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland,
Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen,
Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Förenade konungariket
Storbritannien och Nordirland) samt de 4 länder som är ”associerade” med
Dublinförordningen (Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein).
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Kontaktuppgifter
Eurodac-controllerns och hans/
hennes ombuds identiteter:
Migrationsverket
601 70 Norrköping
0771-235 235

Information om den nationella
tillsynsmyndigheten (dataskydd):
Datainspektionen
Box8114
104 20 Stockholm
08-657 61 00

Kontaktuppgifter till
controllerkontoret:
ID-enheten, Migrationsverket
Box 507
169 29 Solna
0771-235 235

datainspektionen@datainspektionen.se

http://www.datainspektionen.se/

Om våra myndigheter anser att du
kan ha sökt internationellt skydd i ett
annat land, som kan ha ansvaret för
att pröva den ansökan, kommer du att
få mer detaljerad information om den
process som kommer att följa och hur
den påverkar dig och dina rättigheter.
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