VS3
Anmodning
Anmodning om indsigt, berigtigelse og sletning i VIS
(visum)
Hvad kan du bruge dette skema til?
Du kan bruge dette skema til at anmode om indsigt i VIS
(Visuminformationssystemet).
Du kan også bruge dette skema til at anmode om, at
ukorrekte oplysninger om dig selv, der er registreret i
VIS, berigtiges, og at oplysninger om dig selv, der er
registreret ulovligt i VIS, slettes.
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Sådan gør du
1. Udfyld og underskriv dette skema.
2. Send skemaet til Udlændingestyrelsen, Farimagsvej
51A, 4700 Næstved eller ved brug af
Udlændingestyrelsens kontaktformular på
nyidanmark.dk.

Når Udlændingestyrelsen har modtaget skemaet, vil vi
behandle anmodningen.

1. Undertegnede

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Fornavn(e)
Efternavn
CPR-nr.
Adresse (Gade/vej, nr., postnr., by og land)

Evt. visumsagsnummer/visumsagsnumre

2. Ønske om indsigt i specifikke oplysninger

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Skriv, hvis du ønsker indsigt i specifikke oplysninger om dig selv

3. Ønske om berigtelse af oplysninger

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Skriv, hvilke oplysninger om dig selv, du mener, er ukorrekt registreret i VIS, og som du ønsker berigtiget. Skriv
eventuelt hvilke oplysninger, du mener, er de korrekte.
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4. Ønske om sletning af oplysninger

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Skriv, hvilke oplysninger om dig selv, du mener, er ulovligt registreret i VIS, og som du ønsker slettet.

5. Dato og underskrift
Dato

Underskrift

6. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 767/2008
af 9. juli 2008 (VIS-forordningen) (uddrag)
Artikel 38

Ret til indsigt i samt berigtigelse og sletning af oplysninger
1. Uden at dette berører forpligtelsen til at give andre oplysninger i overensstemmelse med artikel 12, litra a), i
direktiv 95/46/EF (efterfølgende erstattet af forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016
(databeskyttelsesforordningen)), har enhver person ret til at få meddelelse om de oplysninger om ham, der er
registreret i VIS, og om, hvilken medlemsstat der har fremsendt dem til VIS. Adgang til oplysningerne kan kun gives
af en medlemsstat. Hver medlemsstat registrerer alle anmodninger om sådan adgang.
2. Enhver person kan anmode om, at ukorrekte oplysninger om ham berigtiges, og at oplysninger, der er registreret
ulovligt, slettes. Berigtigelsen og sletningen foretages straks af den ansvarlige medlemsstat i overensstemmelse med
medlemsstatens love, administrative bestemmelser og procedurer.
3. Hvis anmodningen som omhandlet i stk. 2 fremsættes til en anden medlemsstat end den ansvarlige medlemsstat,
kontakter myndighederne i den medlemsstat, som anmodningen er indgivet til, myndighederne i den ansvarlige
medlemsstat inden 14 dage. Den ansvarlige medlemsstat kontrollerer inden en måned, at oplysningerne er korrekte,
og at behandlingen af oplysningerne i VIS er lovlig.
4. Hvis det viser sig, at oplysninger, der er registreret i VIS, er ukorrekte eller ulovligt registreret, berigtiger eller
sletter den ansvarlige medlemsstat oplysningerne i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3. Den ansvarlige
medlemsstat bekræfter straks skriftligt over for den pågældende, at den har taget skridt til at berigtige eller slette
oplysningerne om vedkommende.
5. Hvis den ansvarlige medlemsstat ikke anerkender, at de oplysninger, som er registreret i VIS, er ukorrekte eller
ulovligt registreret, forklarer den straks skriftligt over for den pågældende, hvorfor den ikke er villig til at berigtige
eller slette oplysningerne om vedkommende.
6. Den ansvarlige medlemsstat orienterer ligeledes den pågældende om, hvilke skridt han kan tage, hvis han ikke kan
acceptere den forklaring, der er givet. Denne orientering skal indeholde oplysninger om, hvordan den pågældende
kan anlægge sag ved eller indgive klage til den pågældende medlemsstats kompetente myndigheder eller domstole,
og hvilken bistand, herunder fra de nationale tilsynsmyndigheder som omhandlet i artikel 41, stk. 1, der kan ydes i
henhold til den pågældende medlemsstats love, administrative bestemmelser og procedurer.
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