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Pirštų atspaudai
ir Eurodac
Trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės,
kurie, kaip nustatyta, neteisėtai yra valstybėje narėje,
teikiama informacija pagal Reglamento (ES) Nr. 603/2013
29 straipsnio 3 dalį
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Jeigu nustatyta, kad neteisėtai esate Dublino reglamentą taikančioje
šalyje 1), valdžios institucijos gali paimti jūsų pirštų atspaudus ir perduoti
juos į pirštų atspaudų duomenų bazę Eurodac. Tai daroma tik siekiant
patikrinti, ar esate anksčiau prašęs prieglobsčio. Jūsų pirštų atspaudų
duomenys nebus įtraukiami į Eurodac duomenų bazę, bet jeigu anksčiau
esate prašę prieglobsčio kitoje šalyje, galite būti išsiųstas atgal į tą šalį.
Jeigu jūsų pirštų atspaudų kokybė nėra gera, įskaitant atvejus, kai pirštai
sąmoningai sužaloti, ateityje pirštų atspaudai gali būti imami pakartotinai.
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 prašysite prieglobsčio
kitoje Dublino reglamentą taikančioje šalyje, iš jūsų taip pat bus paimti
pirštų atspaudai, kad būtų perduoti Eurodac. Eurodac saugomais
duomenimis nebus dalijamasi su jokia kita šalimi arba organizacija, kurios
nepriklauso ES ir asocijuotosiomis šalims.

1)

Jis taikomas visoje Europos Sąjungoje (Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje,
Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kipre,
Kroatijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Maltoje, Nyderlanduose,
Portugalijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje,
Vengrijoje, Vokietijoje) ir 4 Dublino konvencijos asocijuotosiose šalyse (Norvegijoje,
Islandijoje, Šveicarijoje ir Lichtenšteine)
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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/

Jeigu valdžios institucijos mano, kad
galbūt prašėte tarptautinės apsaugos
kitoje šalyje, kuri gali būti atsakinga
už to prašymo nagrinėjimą, jums
bus suteikta išsami informacija apie
tolesnę procedūrą ir kokį poveikį tai
turės jūsų teisėms.
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“Man taikoma
Dublino procedūra
– ką tai reiškia?”
B
Informacija tarptautinės apsaugos prašytojams, kuriems
taikoma Dublino procedūra, pagal Reglamento (ES) Nr.
604/2013 4 straipsnį
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