FI

Sormenjäljet
ja Eurodac
Tietoja kolmansien maiden kansalaisille ja
kansalaisuudettomille henkilöille, jotka tavataan
oleskelemasta jäsenvaltiossa laittomasti (asetuksen
(EU) N:o 603/2013 29 artiklan 3 kohta).
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Jos sinut tavataan oleskelemasta laittomasti ns. Dublin-maassa 1),
viranomaiset voivat ottaa sinulta sormenjäljet ja toimittaa ne Eurodacsormenjälkitietokantaan. Tämän tarkoituksena on ainoastaan sen
selvittäminen, oletko joskus aiemmin hakenut turvapaikkaa. Sormenjälkiäsi
ei tallenneta Eurodac-tietokantaan, mutta jos olet aiemmin hakenut
turvapaikkaa toisessa maassa, sinut voidaan palauttaa kyseiseen maahan.
Jos sormenjälkesi ovat huonolaatuiset tai jos olet tahallisesti vahingoittanut
sormiasi, sormenjäljet voidaan ottaa sinulta myöhemmin uudelleen.
Eurodac-tietokantaa hoitaa Euroopan unionin virasto nimeltä eu-LISA.
Tietojasi voidaan käyttää ainoastaan laissa määriteltyihin tarkoituksiin.
Tietosi toimitetaan ainoastaan Eurodacin keskusjärjestelmään. Jos haet
myöhemmin turvapaikkaa toisessa Dublin-maassa, sinulta otetaan
uudelleen sormenjäljet ja toimitetaan ne Eurodaciin. Eurodaciin
tallennettuja tietoja ei toimiteta millekään muulle maalle tai järjestölle
EU:n ja Dublin-järjestelmään assosioituneiden maiden ulkopuolelle.

1)

Dublin-maita ovat kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot (Alankomaat, Belgia, Bulgaria,
Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Latvia, Liettua, Luxemburg, Kreikka, Kroatia, Kypros,
Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi,
Tanska, Tšekki, Unkari, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta) sekä Dublin-järjestelmään
”assosioituneet” neljä maata (Norja, Islanti, Sveitsi ja Liechtenstein).
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Yhteystiedot
Eurodacin rekisterinpitäjä ja
hänen edustajansa
Yhteyspisteet: Poliisihallitus ja
Maahanmuuttovirasto
Rekisterinpitäjän toimiston
yhteystiedot
+ 358 295 480 181
Poliisihallitus
PL 22, 00521 Helsinki
kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi

Kansallisen
tietosuojaviranomaisen
yhteystiedot
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00521 Helsinki
+ 358 295 666 700
Puhelinneuvonta:
+358 295 616 670,
ma–to klo 9–11 ja klo 13–15.
pe klo 9–12
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

Maahanmuuttovirasto
PL 18, 00581 Helsinki
+ 358 295 419 600
Palvelunumero tässä asiassa:
+ 358 295 419 627,
ti–to klo 10–11
www.migri.fi

Jos tämän maan viranomaiset
katsovat, että olet hakenut
kansainvälistä suojelua toisessa
maassa, joka saattaa olla vastuussa
hakemuksesi käsittelystä, saat
tarkempia tietoja tähän liittyvästä
menettelystä ja siitä, miten se
vaikuttaa sinuun ja oikeuksiisi.
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