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Anmodning om indsigt, berigtigelse, supplering og sletning
af personoplysninger samt begrænsning af behandling i VIS
(visum)
Hvad kan du bruge dette skema til?
Du kan bruge dette skema til at anmode om indsigt i,
hvilke oplysninger der er registreret om dig i det fælles
visumsystem VIS (Visuminformationssystemet C-VIS).
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.

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.

Du kan endelig bruge skemaet, hvis der er registreret
ufuldstændige personoplysninger om dig, og du ønsker at
komme supplerende personoplysninger, eller hvis du
ønsker at begrænse behandlingen af personoplysninger
om dig i VIS.
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

Udlændingestyrelsen – Tlf.: 35 36 66 00 – nyidanmark.dk

VS3
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. Hvis du ønsker at komme med supplerende
personoplysninger, kan du vedlægge en erklæring herom.

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. Ønske om begrænsning af behandling af oplysninger

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Skriv, hvorfor du ønsker at begrænse behandlingen af dine oplysninger i VIS, samt hvilke oplysninger (GDPR artikel
18)

6. Dato og underskrift
Dato

Underskrift
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7. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 767/2008
af 9. juli 2008 med senere ændringer (VIS-forordningen) (uddrag)
Artikel 38
Ret til indsigt i, berigtigelse, supplering, sletning af personoplysninger samt begrænsing af behandling
1. For at kunne udøve deres rettigheder i henhold til artikel 15-18 i forordning (EU) 2016/679 [GDPR] har enhver person
ret til at få meddelelse om de oplysninger om vedkommende, der er registreret i VIS, og om, hvilken medlemsstat der har indlæst
dem i VIS. Den medlemsstat, der modtager anmodningen, behandler og besvarer den hurtigst muligt og senest en måned efter
modtagelse af anmodningen.
2. Enhver person kan anmode om, at ukorrekte oplysninger om vedkommende berigtiges, og at oplysninger, der er
registreret ulovligt, slettes.
Hvis anmodningen er rettet til den ansvarlige medlemsstat, og det konstateres, at VIS-oplysningerne er faktuelt
ukorrekte eller ulovligt registreret, berigtiger eller sletter den ansvarlige medlemsstat i overensstemmelse med
artikel 24, stk. 3, straks og senest en måned efter modtagelsen af anmodningen disse oplysninger i VIS. Den
ansvarlige medlemsstat bekræfter straks skriftligt over for den berørte person, at den har taget skridt til at berigtige
eller slette oplysningerne om vedkommende.
Hvis anmodningen er rettet til en anden medlemsstat end den ansvarlige medlemsstat, kontakter myndighederne i den medlemsstat,
som anmodningen er rettet til, myndighederne i den ansvarlige medlemsstat inden syv dage. Den
ansvarlige medlemsstat handler i overensstemmelse med dette stykkes andet afsnit. Den medlemsstat, der kontaktede myndigheden i
den ansvarlige medlemsstat, underretter den berørte person om, at vedkommendes anmodning er blevet videresendt, til hvilken
medlemsstat og om det videre forløb.
3. Hvis den ansvarlige medlemsstat ikke er enig i påstanden om, at de oplysninger, som er registreret i VIS, er
faktuelt ukorrekte eller ulovligt registreret, træffer den straks en administrativ afgørelse, hvori den skriftligt begrunder over for den
berørte person, hvorfor den ikke har til hensigt at berigtige eller slette oplysningerne om vedkommende.
4. Den i stk. 3 omhandlede administrative afgørelse skal også give den berørte person oplysninger om muligheden
for at anfægte denne afgørelse, og hvis det er relevant, oplysninger om hvordan der kan klages over afgørelsen til de
kompetente myndigheder, eller hvordan afgørelsen kan prøves ved domstolene, og oplysninger om eventuel bistand
hertil til rådighed for personen, herunder fra de kompetente tilsynsmyndigheder.
5. En anmodning indgivet i medfør af stk. 1 eller 2 skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at
identificere den berørte person. De pågældende oplysninger må udelukkende anvendes til at muliggøre udøvelsen af
de rettigheder, der er omhandlet i stk. 1 eller 2.
6. Den ansvarlige medlemsstat registrerer i form af et skriftligt dokument, at en anmodning som omhandlet i stk. 1
eller 2 er indgivet, og hvordan den er blevet behandlet. Den stiller straks og senest syv dage efter afgørelsen om at
berigtige eller slette oplysningerne omhandlet i stk. 2, andet afsnit eller efter den administrative afgørelse omhandlet i stk. 3 dette
dokument til rådighed for de kompetente tilsynsmyndigheder.
7. Uanset denne artikels stk. 1-6 og kun for så vidt angår oplysninger indeholdt i de begrundede udtalelser, der er
registreret i VIS i overensstemmelse med artikel 9e, stk. 6, artikel 9g, stk. 6, og artikel 22b, stk. 14 og 16, som følge af
forespørgslerne i medfør af artikel 9a og 22b, træffer en medlemsstat i overensstemmelse med national ret eller
EU-retten afgørelse om helt eller delvis at undlade at give oplysninger til den berørte person, i det omfang og så længe en sådan
delvis eller fuldstændig nægtelse udgør en nødvendig og forholdsmæssig foranstaltning i et demokratisk samfund under behørig
hensyntagen til den berørte persons grundlæggende rettigheder og legitime interesser, med henblik på at:
a)
undgå, at der lægges hindringer i vejen for officielle eller retlige undersøgelser, efterforskninger eller procedurer
b)
undgå at skade forebyggelsen, afsløringen, efterforskningen eller retsforfølgningen af strafbare handlinger eller
fuldbyrdelsen af strafferetlige sanktioner
c)
beskytte den offentlige sikkerhed
d)
beskytte den nationale sikkerhed, eller
e)
beskytte andres rettigheder og frihedsrettigheder.
I de i første afsnit omhandlede tilfælde oplyser medlemsstaten skriftligt og uden unødig forsinkelse den berørte person om enhver
nægtelse eller begrænsning af adgang og om begrundelserne for nægtelsen eller begrænsningen. Sådanne oplysninger kan udelades,
hvis udleveringen heraf vil være til skade for et af formålene i første afsnits litra a)-e). Medlemsstaten oplyser den berørte person om
muligheden for at indgive klage til en tilsynsmyndighed eller at
anvende retsmidler.
Medlemsstaten dokumenterer de faktiske eller retlige begrundelser, der ligger til grund for afgørelsen om ikke at
udlevere oplysninger til den berørte person. Disse oplysninger stilles til rådighed for tilsynsmyndighederne.
I sådanne tilfælde kan den berørte person også udøve sine rettigheder gennem de kompetente tilsynsmyndigheder.
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