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Behandling af oplysninger i forbindelse med din ansøgning 
 

Du har indgivet en ansøgning om visum til Danmark. Derfor har du fået udleveret dette brev.  

I brevet kan du læse om indsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse med visumsagen. 

Myndigheden, som behandler din ansøgning, er ansvarlig for indsamling og behandling af dine oplysninger. 
Myndigheden er dataansvarlig. 

Den dataansvarlige myndighed skal give dig en række informationer, når de behandler oplysninger om dig. 
Når man søger om visum til Danmark, er der to forskellige myndigheder, der kan behandle sagen. 

Normalt vil din ansøgning blive behandlet af den danske diplomatiske repræsentation (Ambassade eller 
Generalkonsulat), hvor du har indgivet din ansøgning, eller af den diplomatiske repræsentation, som 
visumbureauet har overført din ansøgning til. I disse sager er Udenrigsministeriet dataansvarlig og dermed 
ansvarlig for indsamlingen og behandlingen af oplysninger.  

Hvis den diplomatiske repræsentation vurderer, at der er tale om en kompliceret sag, videregiver den 
diplomatiske repræsentation sagen til Udlændingestyrelsen. Hvis den diplomatiske repræsentation har 
givet afslag på din ansøgning, og den automatisk er påklaget, eller hvis du selv har klaget over afslaget, vil 
Udlændingestyrelsen behandle klagesagen. I disse tilfælde er Udlændingestyrelsen dataansvarlig og 
dermed ansvarlig for indsamlingen og behandlingen af oplysninger.  

 

Med venlig hilsen 

 

Udenrigsministeriet og Udlændingestyrelsen 
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Orientering til dig som visumansøger 
Udenrigsministeriet og Udlændingestyrelsen udleverer dette brev til dig for at informere og vejlede dig om, 
hvordan vi behandler dine personoplysninger og om dine rettigheder i denne forbindelse. 

De oplysninger, som vi skal give dig, er følgende: 

1. Navn og kontaktoplysninger på den dataansvarlige 
2. Kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver 
3. Formålet med og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger 
4. Beskrivelse af din pligt til at give os dine oplysninger 
5. Hvilken type af personoplysninger vi behandler 
6. Hvem vi modtager personoplysningerne fra, og hvem vi videregiver personoplysningerne til 
7. Hvor dine personoplysninger stammer fra 
8. Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger 
9. Oplysninger om samtykke 
10. Dine rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger 
11. Klagemulighed til Datatilsynet 

Nedenfor kan du læse mere om de ovenstående oplysninger. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor under 
punkt 1. 

 

1. Navn og kontaktoplysninger på den dataansvarlige 

Udenrigsministeriet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som du har givet i 
visumansøgningen og de oplysninger, som vi modtager om dig i forbindelse med behandling af 
ansøgningen. 

Kontaktoplysninger til Udenrigsministeriet: 

Udenrigsministeriet 
Asiatisk Plads 2, 1448 København K  
CVR-nr.: 43271911  
+45 33 92 10 00  
um@um.dk  
 

Udlændingestyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager og 
behandler i forbindelse med vores behandling af din sag. 

Kontaktoplysninger til Udlændingestyrelsen: 

Udlændingestyrelsen 
Farimagsvej 51A 
4700 Næstved 

mailto:um@um.dk
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CVR-nr.: 77940413 
Telefon: 35 36 66 00 
us@us.dk   
www.nyidanmark.dk  
 

2. Navn og kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver 

Både Udenrigsministeriet og Udlændingestyrelsen har deres egen databeskyttelsesrådgiver (DPO). 

Hvis du har spørgsmål om, hvordan Udenrigsministeriet behandler dine oplysninger, så kan du kontakte 
vores databeskyttelsesrådgiver, hvis kontaktoplysninger er: 

Udenrigsministeriet 
Asiatisk Plads 2, DK-1448 København K  
att. ”databeskyttelsesrådgiveren/Data Protection Officer”  
E-mail: dpo@um.dk  
 

Hvis du har spørgsmål om, hvordan Udlændingestyrelsen behandler dine oplysninger, så kan du kontakte 
vores databeskyttelsesrådgiver, hvis kontaktoplysninger er: 

Udlændingestyrelsen  
Farimagsvej 51A 
4700 Næstved 
Att.: Databeskyttelsesrådgiver 
  
Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren digitalt via vores kontaktformular. Vælg emnet 
’Databeskyttelse (kontakt DPO)’ 

3. Formålet med og retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger 

Dine oplysninger behandles med det formål at vurdere din ansøgning om visum og eventuelt ophold i 
Danmark samt kontrol af betingelserne herfor. 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger følger af udlændingeloven, 
databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen. Det drejer sig om følgende konkrete 
bestemmelser: 

Udlændingelovens kapitel 1 om udlændinges indrejse og ophold her i landet 

Databeskyttelsesloven 

• § 8, stk. 2, nr. 1 og 3 (eventuelle oplysninger om strafbare forhold) 

Databeskyttelsesforordningen 

• Artikel 6 (almindelige personoplysninger) 
o stk. 1, litra c (retlig forpligtelse) 
o stk. 1, litra e (myndighedsudøvelse) 

mailto:us@us.dk
http://www.nyidanmark.dk/
mailto:dpo@um.dk
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• Artikel 9 (følsomme personoplysninger) 
o stk. 2, litra e (oplysninger offentliggjort af den registrerede) 
o stk. 2, litra f (retskrav) 

Visse af oplysningerne vil efterfølgende kunne blive viderebehandlet i statistisk øjemed.  

 

4. Om din pligt til at give os dine oplysninger 

Du er forpligtet til at give os de oplysninger, der er nødvendige for, at myndighederne kan træffe afgørelse i 
din sag. Hvis du ikke giver os disse oplysninger, kan det skade din sag, og du risikerer at blive straffet med 
bøde eller fængsel.  

Du kan læse mere om din pligt til at medvirke til sagens oplysning i udlændingelovens § 40. 

 

5. Hvilken type af personoplysninger vi behandler 

Vi kan, hvis det er nødvendigt, behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

• almindelige personoplysninger (fx identitetsoplysninger, oplysninger om statsborgerskab og 
nationalitet, rejserute, oplysninger om din familie, oplysninger om asylretlige forhold) 

• oplysninger om eventuelle strafbare forhold 
• følsomme personoplysninger (fx helbredsoplysninger og oplysninger om politisk eller religiøst 

tilhørsforhold) 

 

6. Hvem vi videregiver og overfører personoplysningerne til 

Udenrigsministeriet, herunder de diplomatiske repræsentationer, kan i visse tilfælde overføre dine 
oplysninger til en databehandler, som behandler oplysningerne på vegne af Udenrigsministeriet og de 
diplomatiske repræsentationer. 

De oplysninger, som du giver eller har givet i forbindelse med en ansøgning om visum, vil blive registreret i 
det danske visumregister (UM-VIS og IVR-VIS) og i Schengen-medlemsstaternes fælles visa database (C-VIS). 

Udlændingestyrelsen kan i visse tilfælde videregive dine oplysninger til andre, og vi videregiver 
regelmæssigt oplysninger til: 

• Udenrigsministeriet, særligt repræsentationerne (ambassader og konsulater), 
• Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste (udlændingelovens § 45 a) i 

Danmark, 
• Anklagemyndigheden (udlændingelovens § 45 c), 
• Udlændingenævnet, 
• Flygtningenævnet, 
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• Udlændinge- og Integrationsministeriet, 
• Styrelsen for International Rekruttering og Integration, 
• Andre lande, særligt dem som du har søgt om visum til, 
• Folketinget, og 
• Politiet i Danmark. 

Videregivelse sker, når det er nødvendigt for Udlændingestyrelsens opgavevaretagelse, herunder når det 
følger af lovgivningen, at Udlændingestyrelsen skal videregive oplysningerne. 

I visse tilfælde vil Udlændingestyrelsen også kunne overlade oplysninger til vores databehandler, der 
behandler oplysningerne på vores vegne. 

Herudover kan andre myndigheder og private organisationer have adgang til disse oplysninger 
(udlændingelovens § 44 a). 

Hvis Udlændingestyrelsen videregiver oplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, så vil 
videregivelsen ske i overensstemmelse med bl.a. VIS-forordningens artikel 31. 

Udenrigsministeriet og dets diplomatiske repræsentationer kan som en del af sagsbehandlingen videregive 
oplysninger til andre myndigheder og private aktører, herunder udenlandske myndigheder og 
organisationer, særligt i forbindelse ægthedsvurdering og verifikation af dokumenter og information. 
Videregivelse vil ske i overensstemmelse med artikel 21 i visumkodeks (Forordning (EF) nr. 810/2009 af 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa 
(visumkodeks)). 

 

7. Hvor stammer dine personoplysninger fra 

Udenrigsministeriet behandler de personoplysninger, du afgav i forbindelse med ansøgningen. Hvis 
Udenrigsministeriet har videregivet sagen til Udlændingestyrelsen, eller hvis Udlændingestyrelsen 
behandler en klage over Udenrigsministeriets afgørelse, behandler Udlændingestyrelsen de oplysninger, 
som du gav i ansøgningen.  

Udenrigsministeriet og Udlændingestyrelsen behandler også eventuelle oplysninger, som du giver til sagen 
senere. 

Derudover vil Udlændingestyrelsen behandle oplysninger, der stammer fra:  

• dine tidligere visumansøgninger 
• dine eventuelle tidligere sager hos Udlændingestyrelsen 
• opslag i registre, fx Det Centrale Personregister (CPR), indkomstregisteret (eIndkomst), 

Kriminalregisteret (KR), Schengen Information System II (SIS II) 
• andre myndigheder, fx Statsforvaltningen, Udlændingenævnet, Flygtningenævnet, 
• tredjepart, fx asylcenter operatører, arbejdsgiver eller studiested 
• oplysninger fra din nære families tidligere og nuværende sager hos Udlændingestyrelsen 
• oplysninger fra offentlig tilgængelig kilder som fx hjemmesider og sociale medier 
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• oplysninger som en eventuel vært har afgivet til sagen og dennes tidligere sager hos 
Udlændingestyrelsen. 

 

8. Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger 

Oplysningerne vil blive indlæst og lagret i det fælles visuminformationssystem, C-VIS, i højst 5 år, jf. VIS-
forordningens artikel 23.  

Oplysninger vil blive indlæst og lagret i vores nationale systemer UM-VIS og IVR-VIS som udgangspunkt i 10 
år. Dog kan visse sager opbevares i længere end 10 år, hvis der konkret er behov herfor. 

Oplysningerne vil være tilgængelige for de visumudstedende myndigheder og de myndigheder, der udfører 
visumkontrol ved de ydre grænser og i medlemsstaterne, og for medlemsstaternes indvandrings- og 
asylmyndigheder. Oplysningerne gemmes, for at myndighederne kan kontrollere om betingelserne for lovlig 
indrejse, lovligt ophold og lovlig bopæl på medlemsstaternes område er opfyldt. Oplysningerne kan også 
bruges til at identificere personer, der ikke eller ikke længere opfylder disse betingelser, behandle en 
asylansøgning og beslutte, hvem der har ansvaret for en sådan behandling.  

Under visse omstændigheder vil oplysningerne også blive stillet til rådighed for udpegede myndigheder i 
Schengen-medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af 
terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger. 

Særligt om biometri 

Hvis du får optaget fingeraftryk og ansigtsfoto til identifikation og til identitetskontrol, vil fingertryk og 
ansigtsfoto blive registreret i udlændingemyndighedernes registre. Hvis du senere måtte få 
opholdstilladelse, opbevares fingeraftryk og ansigtsfoto i 10 år. Hvis du ikke får opholdstilladelse, 
opbevares fingeraftryk og ansigtsfoto i 20 år. Hvis du bliver dansk statsborger, slettes fingeraftryk og 
ansigtsfoto. 

 

9. Oplysninger om dit samtykke 

Udenrigsministeriet og Udlændingestyrelsen anvender ikke samtykke efter databeskyttelsesforordningen til 
behandling af dine personoplysninger, da behandlingshjemlen findes i artikel 6, stk. 1, litra e og artikel 9, 
stk. 2, litra f i databeskyttelsesforordningen, se punkt 3 ovenfor.  

Du vil kunne blive bedt om et samtykke. Der er i den forbindelse ikke tale om et samtykke efter 
databeskyttelsesforordningen, men et samtykke efter forvaltningsloven eller udlændingeloven. 

 

10. Dine rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger 

Du har nogle rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  
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Du har følgende rettigheder, der følger af databeskyttelsesforordningen og VIS-forordningen: 

• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Udenrigsministeriet og Udlændingestyrelsen 
behandler om dig. 

• Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig. 
• Du kan i særlige tilfælde have ret til at få begrænset eller slettet oplysninger om dig, hvis 

oplysningerne ikke længere er nødvendige for behandlingen af din sag. 
• Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 
finder på www.datatilsynet.dk. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du enten kontakte 
Udenrigsministeriet eller Udlændingestyrelsen. 

 

11. Klagemulighed til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/
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