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Fingeravtryck
och Eurodac
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Information för tredjelandsmedborgare eller statslösa
personer som gripits i samband med att de olagligen
passerat en yttre gräns i enlighet med artikel 29.3 i
förordning (EU) nr 603/2013
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Om du är 14 år eller äldre och grips i samband med att du olagligen
passerar en gräns, kommer dina fingeravtryck att tas och översändas till
en databas över fingeravtryck som heter ”Eurodac”. Du måste samarbeta –
enligt lag måste dina fingeravtryck tas.
Om dina fingeravtryck inte är tydliga, t.ex. om du avsiktligt har skadat
fingrarna, kan fingeravtrycken tas på nytt längre fram.
Om du någon gång i framtiden ansöker på nytt om asyl, kommer dina
fingeravtryck att tas igen. Om du ansöker om asyl i ett annat land än det
land där dina fingeravtryck togs för första gången, kan du skickas tillbaka
till det första landet där dina fingeravtryck togs.
Dina fingeravtryck lagras i 18 månader – efter 18 månader raderas de
automatiskt från databasen. Endast dina fingeravtryck och uppgifter om
din könstillhörighet kommer att lagras i Eurodac – ditt namn, fotografi,
födelsedatum och medborgarskap sänds inte till och lagras inte i Eurodacdatabasen.
Du kan när som helst i framtiden begära att få information om de uppgifter
som rör dig och som har registreras i Eurodac från det land som tar dina
fingeravtryck. Du kan begära att uppgifter rättas till eller raderas – de bör
t.ex. raderas om du blir medborgare i ett EU-land eller ett associerat land
eller om du erhåller ett uppehållstillstånd för ett av dessa länder och du
inte har ansökt om asyl.
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 EU-land eller ett associerat
land 1), kommer dina fingeravtryck att sändas till det landet för kontroll.
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)
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Om det tillåts enligt lag, kan dina fingeravtryck delas mellan de 28 EU-länderna samt
de fyra associerade länderna – Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein.

Från och med den 20 juli 2015 kan dina fingeravtryck sökas av myndigheter,
såsom polisen och Europeiska polisbyrån (Europol), som kan begära
tillgång till Eurodac-databasen för att förebygga, upptäcka och utreda
allvarliga brott och terrorism.
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Kopiering är tillåten. För användning eller kopiering av enskilda fotografier krävs tillstånd
direkt från upphovsrättsinnehavaren.

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
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 du vill veta vilka uppgifter som
har registrerats om dig i Eurodacsystemet ska du personligen

anhålla om det hos polisen. Var
beredd att styrka din identitet. Vi
rekommenderar att du kontaktar
den polisstation som tog emot din
asylansökan.
Kontaktuppgifter
för polisstationerna hittar du på
polisens webbplats, polisen.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
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