
Vi hjelper 
medlemslandenes 
politimyndigheter, 

rettsmyndigheter 
og administrative 

myndigheter å beskytte 
Schengen-området, 

bekjempe kriminalitet 
og � nne savnede 

personer.

Spørsmål om EU?
Europe Direct er en tjeneste som 

svarer på spørsmål om EU.

 (Gratis telefonnummer innenfor EU: 
00 800 6 7 8 9 10 11*)

* Enkelte mobiloperatører gir ikke tilgang til 00 800-nummer, 
eller de kan ta betalt for anrop til slike nummer.
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Du kan lese mer om SIS II og rettighetene dine her: 
ec.europa.eu/dgs/home-a� airs/sisii
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Hva er Schengen-området?
Schengen-området er en stor del av det europeiske 
kontinentet hvor grensekontrollen mellom landene er 
opphevet. Medlemslandene har felles regler for grensekontroll 
inn og ut av Schengen-området og for utstedelse av visa og 
samarbeid mellom landenes politi- og rettsmyndigheter i 
stra� esaker. (Koblingen helt til slutt i denne brosjyren åpner 
en nettside med oversikt over hvilke land som er med i 
Schengen-samarbeidet.)

Hva er Schengen-
informasjonssystemet?
Schengen-informasjonssystemet (og andre generasjon 
av systemet – SIS II) er en av hjørnestenene i Schengen-
samarbeidet. Det er et informasjonssystem som gjør at 
de nasjonale grense-, toll- og politimyndighetene som er 
ansvarlige for kontroller ved Schengen-områdets eksterne 
grenser så vel som innenfor Schengen-området, kan dele 
varsler om etterlyste eller savnede personer samt objekter som 
stjålne kjøretøyer og dokumenter. SIS II viderefører dermed 
den viktige funksjonen med å kompensere for avska� elsen 
av interne grensekontroller og muliggjøre fri bevegelse av 
mennesker innenfor Schengen-området.

SIS II gir informasjon om personer som ikke har rett til innreise 
eller opphold i Schengen-området, eller som er ettersøkt i 
forbindelse med stra� bare handlinger. SIS II inneholder også 
informasjon om savnede personer, spesielt om barn og andre 
sårbare personer som trenger beskyttelse. Opplysninger 
om enkelte objekter lagres også i SIS II. Dette gjelder blant 
annet biler, skytevåpen, båter og identi kasjonsdokumenter 
som kan være mistet eller stjålet eller benyttet til å utføre en 
stra� bar handling.

Tollmyndigheter, politimyndigheter, rettsmyndigheter eller 
andre relevante administrative myndigheter i et av landene 
kan utstede et «varsel» som beskriver en person eller et objekt 
som er ettersøkt. Et varsel kan sendes ut for å:

•  nekte innreise for personer som ikke har rett til innreise 
eller opphold i Schengen-området.

•   nne og anholde en person det er utstedt en europeisk 
arrestordre for.

•  bidra til å spore opp en person på begjæring fra politi- 
eller rettsmyndigheter. 

•   nne og beskytte en savnet person.
•   nne en stjålet eller mistet eiendel.

I SIS II lagres informasjonen som er nødvendig for å 
identi sere en person (inkludert bilde og  ngeravtrykk) og 
relevant informasjon om varselet (inkludert tiltakene som 
skal iverksettes). 

Hvilke myndigheter har tilgang til 
opplysningene i SIS II?
Tilgang til SIS II er begrenset til nasjonale politimyndigheter, 
rettsmyndigheter og administrative myndigheter. Disse 
myndighetene har bare tilgang til de opplysningene i SIS II 
som de trenger for å kunne utføre sine spesi kke oppgaver. 
De europeiske organisasjonene EUROPOL og EUROJUST har 
begrenset tilgang slik at de kan utføre bestemte typer søk.

Hvordan sikres personvernet?
Myndighetene i alle landene som bruker SIS II, er forpliktet 
til å kontrollere kvaliteten på informasjonen de registrerer 
i systemet. I Schengen-området er det strenge krav til 
personvern. Alle personer det lagres opplysninger om, har rett 
til å kreve innsyn og kontrollere at opplysningene er korrekte 
og registrert med hjemmel i loven. Hvis dette ikke skulle være 
tilfelle, har personen rett til å kreve at opplysningene blir 
korrigert eller slettet.

Innsyn kan bare nektes dersom innsynet vil kunne være til 
hinder for utførelsen av et lovhjemlet tiltak i forbindelse med 
et varsel eller for å beskytte andre personers rettigheter og 
friheter. 

Hva skjer hvis identiteten min 
misbrukes av noen som er involvert 
i en stra� bar handling eller i ulovlig 
innreise til Schengen-området?
Det kan forekomme at en falsk identitet benyttes til å utføre 
stra� bare handlinger eller til å prøve å få adgang til eller 
opphold i Schengen-området. Slikt misbruk involverer ofte 
mistede eller stjålne identi kasjonsdokumenter. Hvis et 
slikt tilfelle fører til at det blir registrert et varsel i SIS II, kan 
det medføre problemer for den uskyldige personen som er 
blitt utsatt for identitetstyveriet. Det er imidlertid utformet 
detaljerte prosedyrer for å beskytte interessene til disse 
uskyldige personene (se nedenfor).

Hvordan kan du søke om innsyn, 
korreksjon eller sletting hvis 
personopplysningene dine 
er blitt misbrukt?
Hvis du mener at personopplysningene dine er blitt 
misbrukt, eller at de bør korrigeres eller slettes, kan du 
søke om innsyn i ethvert Schengen-land ved å ta kontakt 
med kompetente myndigheter (som regel de nasjonale 
datatilsynsmyndighetene eller myndighetene som har 
ansvaret for kvaliteten på opplysningene som registreres i SIS II i 
vedkommende land). Hvis du bor utenfor Schengen-området, 
kan du kontakte et konsulat for et av Schengen-landene i 
landet du bor i.. Du vil få informasjon om behandlingen av 
søknaden din senest innen tre måneder.

Du kan lese mer om SIS II og rettighetene dine her:
ec.europa.eu/dgs/home-a� airs/sisii
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