POUCZENIE W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH W
WIZOWYM SYSTEMIE INFORMACYJNYM (VIS)
Stosownie do art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z
dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz wymiany
danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych
(rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz. U. UE z dnia 13 sierpnia 2008 r., L 218/60 z późn. zm.)
zostałam (em) poinformowana (y), iż:
1. Celem VIS jest poprawa realizacji wspólnej polityki wizowej, poprawa współpracy
konsularnej i procesu konsultacji pomiędzy centralnymi organami wizowymi
poprzez ułatwienie wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi o
wnioskach i związanych z nimi decyzjach, w celu:
- uproszczenia procedury składania wniosków wizowych;
- zapobieżenia omijaniu kryteriów służących do określenia, które państwo
członkowskie odpowiada za rozpatrzenie wniosku;
- ułatwienia walki z nadużyciami;
- ułatwienia odpraw w przejściach granicznych na granicach zewnętrznych państw
członkowskich i na terytorium państw członkowskich;
- pomocy w identyfikacji osób, które mogą nie spełniać warunków wjazdu, pobytu
lub zamieszkania na terytorium państw członkowskich lub też przestały spełniać te
warunki;
- ułatwienia stosowania rozporządzenia (WE) nr 343/2003 ustanawiającego kryteria i
mechanizmy określania państwa członkowskiego właściwego do rozpatrywania
wniosku o azyl, wniesionego w jednym z państw członkowskich przez obywatela
państwa trzeciego;
- przyczynienia się do zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa wewnętrznego
każdego z państw członkowskich.
2. Do analizy wniosku o przedłużenie wizy konieczne jest zebranie danych określonych
w formularzy wniosku o przedłużenie wizy oraz dołączenie fotografii i pobranie
odcisków linii papilarnych.
3. Dane osobowe zawarte we wniosku wizowym, wizerunek twarzy, odciski linii
papilarnych, dane dotyczące wydanej decyzji w sprawie przedłużenia bądź odmowy
przedłużenia wizy oraz dane wydanej wizy wprowadzane są do Wizowego Systemu
Informacyjnego (VIS).
4. Powyższe dane przechowywane są w VIS maksymalnie przez okres 5 lat. Okres ten
rozpoczyna się:
- z datą wygaśnięcia okresu ważności wizy, jeżeli wiza została wydana;
- z nową datą wygaśnięcia okresu ważności wizy, jeżeli okres ważności wizy został
przedłużony;
- z datą utworzenia w VIS pliku danych dotyczących wniosku, jeżeli wniosek został
wycofany, zamknięty lub zaprzestano jego rozpatrywania;
- z datą podjęcia decyzji przez organ wizowy, jeżeli odmówiono wydania wizy, wiza
została unieważniona lub cofnięta.
Po upływie powyższego okresu VIS automatycznie usuwa plik danych dotyczących
wniosku i danych dodatkowych.
5. W okresie przechowywania w Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS) dane będą
udostępniane organom wizowym oraz organom właściwym do dokonania kontroli
granicznej na granicach zewnętrznych i kontroli legalności pobytu na terytorium
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Państw członkowskich oraz organom imigracyjnym i azylowym w Państwach
Członkowskich:
w celu rozpatrzenia wniosków o wydanie lub przedłużenie wizy i wydania decyzji w
tych sprawach,
w celu zweryfikowania przez właściwe organy, czy spełnione są warunki legalnego
wjazdu, pobytu i zamieszkania na terytorium państw Członkowskich,
w celu stwierdzenia, które osoby nie spełniają tych warunków lub przestały je
spełniać i podjęcia decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy,
w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy oraz określenia i organu
odpowiedzialnego za jego rozpatrzenie.
Pod określonymi warunkami dane przechowywane w Wizowym Systemie
Informacyjnym (VIS) będą udostępniane także wyznaczonym organom Państw
Członkowskich oraz Europol, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i
innym poważnym przestępstwom oraz do ich wykrywania i prowadzenia
dochodzeń.
Każdy ma prawo uzyskać w każdym Państwie Członkowskim informację o danych
dotyczących jego osoby przechowywanych w Wizowym Systemie Informacyjnym
(VIS) oraz informację o Państwie Członkowskim, które te dane przekazało oraz ma
prawi żądać, by jego dane zostały skorygowane, jeżeli są niekompletne, nieaktualne
lub nieprawdziwe, albo aby zostały usunięte, jeżeli są przetwarzane niezgodnie z
prawem.
Organem, który odpowiada za przetwarzanie danych w zakresie przedłużenia wizy
jest właściwy w sprawie wojewoda.
Organem, za pośrednictwem którego można skorzystać z prawa do sprawdzenia
danych przetwarzanych w Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS) oraz do ich
skorygowania lub usunięcia jest Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu
Informatycznego w Komendzie Głównej Policji.
Adres do korespondencji:

Centralny Organ Techniczny KSI
Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
POLSKA
10. Skargi dotyczące ochrony danych osobowych są rozpatrywane przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Adres do korespondencji:

Generalny Inspektor Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
POLSKA
Z informacją zapoznałam (em) się i 1 egzemplarz otrzymałam (em) .............................................
data i podpis

