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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 det visar sig att du vistas olagligt i ett Dublinland 1), kan myndigheterna
ta dina fingeravtryck och överföra dem till en databas över fingeravtryck
som heter 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 tydliga, t.ex. om du avsiktligt har skadat
fingrarna, kan fingeravtrycken tas på nytt längre fram.
Eurodac drivs av en av Europeiska unionens byråer som heter eu-LISA.
Dina uppgifter får bara användas för de ändamål som fastställs i lag.
Endast Eurodacs centrala system kommer att motta dina uppgifter. Om
du i framtiden ansöker om asyl i ett annat Dublinland, kommer dina
fingeravtryck även då att tas och sändas till Eurodoc. De uppgifter som
lagras i Eurodac kommer inte att föras vidare till något annat land eller
någon annan organisation utanför EU och de associerade länderna.

1)

Dublinländerna är EU:s 28 medlemsstater (Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien,
Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern,
Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal,
Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Förenade kungariket) samt fyra
länder som deltar i Dublinförordningen (Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein).
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Kontaktuppgifter
Registeransvarig för Eurodac
och dennes ombud
Kontaktpunkter: Polisstyrelsen
och Migrationsverket
Kontaktuppgifter för den
registeransvarige
+ 358 295 480 181
Polisstyrelsen
PB 22, 00521 Helsingfors
kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi

Kontaktuppgifter
för den nationella
dataskyddsmyndigheten
Dataombudsmannens byrå
PB 800, 00521 Helsingfors
+ 358 295 666 700
Telefonrådgivning:
+358 295 616 670,
må.–to. kl. 9–11 och kl. 13–15,
fr. kl. 9–12
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

Migrationsverket
PB 18, 00581 Helsingfors
+358 295 419 600
Servicenummer i det här ärendet:
+358 295 419 627, ti.–to. kl. 10–11
www.migri.fi

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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