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Informacija, teikiama trečiųjų šalių piliečiams arba
asmenims be pilietybės, sulaikytiems dėl neteisėto išorės
sienos kirtimo, pagal Reglamento (ES) Nr. 603/2013 29
straipsnio 3 dalį
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Jeigu jums 14 metų arba daugiau ir jūs sulaikomas neteisėtai kertant sieną,
bus paimti jūsų pirštų atspaudai, kurie bus perduoti į pirštų atspaudų
duomenų bazę Eurodac. Turite sutikti atlikti šią procedūrą – duoti pirštų
atspaudus privalote pagal teisės aktą.
Jeigu jūsų pirštų atspaudų kokybė nėra gera, įskaitant atvejus, kai pirštai
sąmoningai sužaloti, ateityje pirštų atspaudai gali būti imami pakartotinai.
Jeigu ateityje vėl prašysite prieglobsčio, bus vėl imami jūsų pirštų
atspaudai. Jeigu prašote prieglobsčio kitoje šalyje nei ta, kurioje anksčiau
buvo paimti jūsų pirštų atspaudai, galite būti išsiųstas atgal į pirmąją šalį,
kurioje buvo paimti jūsų pirštų atspaudai.
Jūsų pirštų atspaudai bus saugomi 18 mėn. Po 18 mėn. jie bus automatiškai
ištrinti iš duomenų bazės. Eurodac bus saugomi tik jūsų pirštų atspaudai ir
lytis. Jūsų vardas ir pavardė, nuotrauka, gimimo data ir pilietybė į duomenų
bazę nesiunčiami ir joje nesaugomi.
Ateityje bet kada galėsite paprašyti šalies, kuri ima jūsų pirštų atspaudus,
atsiųsti jums su jumis susijusius į Eurodac įrašytus duomenis. Galite
paprašyti duomenis ištaisyti arba ištrinti. Jie turėtų būti ištrinti, pavyzdžiui,
jeigu tapote ES arba asocijuotosios šalies piliečiu arba jeigu gavote leidimą
gyventi vienoje iš šių šalių ir jūs neprašėte prieglobsčio.
Eurodac tvarko Europos Sąjungos agentūra „eu-LISA“. Jūsų duomenys
gali būti naudojami tik teisės aktuose nustatytais tikslais. Jūsų duomenys
bus išsiųsti tik į Eurodac centrinę sistemą. Jeigu ateityje kitoje ES šalyje
arba asocijuotojoje šalyje 1) prašysite prieglobsčio, jūsų pirštų atspaudai
bus siunčiami tai šaliai patikrinti. Eurodac saugomais duomenimis nebus
dalijamasi su jokia kita šalimi arba organizacija, kurios nepriklauso ES ir
asocijuotosiomis šalims.

1)

2

Jūsų pirštų atspaudų duomenimis gali būti dalijamasi (tais atvejais, kai tai leidžiama
teisės aktais) su 28 ES valstybėmis narėmis ir 4 asocijuotosiomis valstybėmis –
Norvegija, Islandija, Šveicarija ir Lichtenšteinu.

Nuo 2015 m. liepos 20 d. jūsų pirštų atspaudų galės ieškoti tokios valdžios
institucijos kaip policija ir Europos policijos biuras (Europolas), kurie galės
prašyti prieigos prie Eurodac duomenų bazės, siekdamos užkirsti kelią
sunkiems nusikaltimams ir teroro aktams, juos nustatyti ir tirti.

Kontaktiniai duomenys
Eurodac duomenų valdytojo
tapatybė ir kontaktiniai
duomenys:
Migracijos departamentas prie
Vidaus reikalų ministerijos
L. Sapiegos g. 1, 10312 Vilnius
Tel: +370 5 271 7112
El. paštas: md.rastine@vrm.lt
http://www.migracija.lt

Nacionalinės priežiūros
institucijos (duomenų apsauga)
tapatybė ir kontaktiniai
duomenys:
Valstybinė duomenų apsaugos
inspekcija
A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius
Tel: +370 5 271 2804, +370 5 279 1445
El. paštas: ada@ada.lt
https://www.ada.lt/
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