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Tietoja kolmansien maiden kansalaisille ja
kansalaisuudettomille henkilöille, jotka otetaan kiinni
ulkorajan laittoman ylittämisen yhteydessä (asetuksen
(EU) N:o 603/2013 29 artiklan 3 kohta)
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Jos olet 14 vuotta täyttänyt tai vanhempi ja sinut otetaan kiinni laittoman
rajanylityksen yhteydessä, sinulta otetaan sormenjäljet ja toimitetaan
ne Eurodac-sormenjälkitietokantaan. Lain mukaan et voi kieltäytyä
antamasta sormenjälkiäsi.
Jos sormenjäljet ovat huonolaatuiset tai jos olet tahallisesti vahingoittanut
sormiasi, sormenjäljet voidaan ottaa myöhemmin uudelleen.
Jos joskus myöhemmin haet uudelleen turvapaikkaa, sinulta otetaan
sormenjäljet uudelleen. Jos haet turvapaikkaa eri maassa kuin siinä, jossa
sinulta ensimmäisen kerran otettiin sormenjäljet, sinut voidaan lähettää
takaisin maahan, jossa sormenjäljet otettiin ensimmäisen kerran.
Sormenjäljet tallennetaan 18 kuukauden ajaksi. Sen jälkeen ne poistetaan
tietokannasta automaattisesti. Eurodac-tietokantaan tallennetaan
vain sormenjälkitiedot ja tieto sukupuolesta. Eurodac-tietokantaan ei
tallenneta nimeä, valokuvaa, syntymäaikaa eikä kansalaisuutta.
Voit milloin tahansa tiedustella, mitä tietoja sinusta on tallennettu
Eurodac-tietokantaan, siinä maassa, jossa sinulta on otettu sormenjäljet.
Voit pyytää, että virheelliset tiedot oikaistaan tai että ne poistetaan. Tiedot
on poistettava esimerkiksi siinä tapauksessa, että olet saanut jonkin EUmaan tai Dublin-järjestelmään assosioituneen maan kansalaisuuden tai
oleskeluluvan johonkin näistä maista etkä ole hakenut turvapaikkaa.
Eurodac-tietokantaa hoitaa Euroopan unionin virasto nimeltä eu-LISA.
Tietojasi voidaan käyttää ainoastaan laissa määriteltyihin tarkoituksiin.
Tietosi toimitetaan ainoastaan Eurodacin keskusjärjestelmään. Jos
myöhemmin haet turvapaikkaa toisessa EU-maassa tai assosioituneessa
maassa 1), sormenjälkesi lähetetään tuohon maahan vertailua varten.
Eurodaciin tallennettuja tietoja ei toimiteta millekään muulle maalle tai
järjestölle EU:n ja assosioituneiden maiden ulkopuolelle.
1)
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Sormenjälkitietojasi voivat käyttää lain sallimalla tavalla EU:n 28 jäsenvaltiota
sekä Dublin-järjestelmään assosioituneet neljä maata (Norja, Islanti, Sveitsi ja
Liechtenstein).

Alkaen 20. heinäkuuta 2015 sormenjälkitietojasi voivat tutkia myös eräät
muut viranomaiset, mm. poliisi ja Euroopan poliisivirasto (Europol), jotka
saavat silloin oikeuden pyytää pääsyä Eurodac-tietokantaan vakavien
rikosten ja terrorismin ehkäisemistä, paljastamista ja tutkintaa varten.
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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
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 haluat tutustua tietoihin, joita
sinusta on rekisteröity Eurodacjärjestelmään, esitä pyyntö
henkilökohtaisesti poliisin luona.

Valmistaudu todistamaan
henkilöllisyytesi. Suosittelemme,
että otat yhteyttä siihen poliisin
toimipisteeseen, joka otti vastaan
turvapaikkahakemuksesi. Poliisin
toimipisteiden yhteystiedot
löytyvät poliisin internetsivuilta,
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
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