
Pomaže državnim 
policijskim i upravnim 

tijelima u boljoj 
zaštiti Schengenskog 
prostora, borbi protiv 

zločina i pronalaženju 
nestalih osoba.

Imate pitanja o EU-u?
Europe Direct je služba koja Vam pomaže da dobijete 

odgovore  na Vaša pitanja o Europskoj uniji.

Broj besplatne telefonske linije (*):
00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Neki pružatelji mobilnih usluga ne dopuštaju pozive 
prema brojevima koji počinju s 00 800 ili ih naplaćuju.
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Više informacija o sustavu SIS II i Vašim pravima 
potražite na stranici:
ec.europa.eu/dgs/home-a� airs/sisii
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Što je Schengenski prostor?
Schengenski prostor obuhvaća veliki dio europskog 
kontinenta u kojem su ukinute kontrole na unutarnjim 
granicama. Države članice primjenjuju zajednička pravila za 
provedbu kontrole na vanjskim granicama Schengenskog 
prostora, kao i za izdavanje viza te suradnju između policije i 
pravosudnih tijela na području kaznenih djela (na internetskoj 
stranici navedenoj na dnu ovog letka nalazi se popis država 
članica Schengena).

Što je Schengenski informacijski 
sustav?
Schengenski informacijski sustav (i njegova druga generacija 
- SIS II) čini okosnicu suradnje u Schengenskom prostoru. To 
je informacijski sustav koji kontrolorima državnih granica, 
carinicima i policiji zaduženima za kontrolu na vanjskim 
granicama Schengenskog prostora, kao i unutar njega, 
omogućuje razmjenu upozorenja o traženim ili nestalim 
osobama i stvarima, na primjer vozilima i dokumentima. Na 
ovaj način SIS II nastavlja igrati važnu ulogu, nadoknađujući 
ukidanje kontrole unutarnjih granica i olakšavajući slobodno 
kretanje osoba unutar Schengenskog prostora.

SIS II pruža informacije o osobama koje nemaju pravo ulaska 
ili boravka u Schengenskom prostoru ili o osobama traženim 
zbog kaznenih djela. U SIS-u II se nalaze također podaci o 
nestalim osobama, posebice o djeci ili drugim ugroženim 
osobama kojima je potrebna zaštita. Sustav SIS II sadrži i 
informacije o pojedinim stvarima, na primjer automobilima, 
oružju, brodovima i osobnim ispravama, koji su izgubljeni ili 
ukradeni kako bi poslužili u izvršenju kaznenog djela.

Ukratko, carina, policija, pravosudno ili upravno tijelo koje 
je nadležno u pojedinoj državi može izdati „upozorenje“ u 
kojem je opisana tražena osoba ili stvar. Razlozi za izdavanje 
upozorenja su:

•  odbijanje ulaska osobama koje nemaju pravo ulaska ili 
boravka u Schengenskom prostoru

•  pronalaženje i pritvaranje osobe za koju je izdan europski 
uhidbeni nalog

•  pomaganje u pronalaženju osoba po nalogu pravosudnog 
ili policijskog tijela 

•  pronalaženje i zaštita nestale osobe
•  pronalaženje ukradenog ili izgubljenog vlasništva.

U sustavu SIS II pohranjeni su podaci potrebni za 
identi� kaciju osobe (uključujući fotogra� ju i otiske prstiju), 
kao i važne informacije o upozorenju (uključujući radnje koje 
je potrebno poduzeti). 

Koja nadležna tijela imaju pristup 
podacima sustava SIS II?
Pristup sustavu SIS II ograničen je na državna policijska, 
pravosudna i upravna tijela. Ova tijela mogu pristupiti 
samo onim podacima u sustavu SIS II koji su im potrebni za 
provođenje određenih zadataka. Europske agencije EUROPOL 
i EUROJUST imaju ograničena prava pristupa u provođenju 
određenih vrsta upita.

Kako se jamči zaštita osobnih 
podataka?
Nadležna tijela svake države korisnice sustava SIS II obvezna 
su provjeravati kvalitetu podataka koje unose u sustav. Unutar 
Schengenskog prostora postoje strogi uvjeti zaštite podataka. 
Ako su u sustav pohranjeni osobni podaci neke osobe, ta 
osoba ima pravo zatražiti pristup tim podacima i uvjeriti se da 
su točno i zakonito uneseni. U protivnom slučaju, osoba ima 
pravo tražiti ispravak ili brisanje istih.

Pristup može biti odbijen samo kada je to neophodno za 
provedbu zakonske radnje povezane s upozorenjem ili kako 
bi se zaštitila prava i slobode drugih osoba. 

Što ako moje ime zloupotrijebi 
osoba umiješana u kazneno djelo 
ili u ilegalan ulazak u Schengenski 
prostor?
Kazneno djelo ili pokušaj ulaska ili boravka u Schengenskom 
prostoru ponekad se obavljaju s pomoću lažnog identiteta. 
Takva zloupotreba obično uključuje izgubljene ili ukradene 
osobne isprave. Ako se na temelju takve situacije u sustav SIS 
II unese upozorenje, to može prouzročiti poteškoće nevinoj 
osobi čiji je identitet ukraden. Međutim, uspostavljena je 
provedba detaljnih procedura kojima se štite interesi nevinih 
osoba (vidi dolje).

Kako se prijaviti za pristup, ispravak, 
brisanje i u slučaju zloupotrebe 
Vaših osobnih podataka.
Ako mislite da su Vaši osobni podaci zloupotrijebljeni, da ih 
treba ispraviti ili izbrisati, pristup podacima možete zatražiti 
u bilo kojoj državi potpisnici Schengenskog sporazuma 
obraćajući se nadležnom tijelu (općenito, to je tijelo koje 
se bavi zaštitom državnih podataka ili tijelo odgovorno za 
kvalitetu državnih podataka unesenih u SIS II). Ako se nalazite 
izvan Schengenskog prostora, možete se obratiti konzulatu 
države potpisnice Schengenskog sporazuma u državi u 
kojoj trenutno boravite. O statusu Vašeg zahtjeva bit ćete 
obaviješteni najkasnije tri mjeseca od njegova podnošenja. 

Više informacija o sustavu SIS II i Vašim pravima 
potražite na stranici:
ec.europa.eu/dgs/home-a� airs/sisii
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