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Отпечатоците 
од прсти  
и Eurodac
Информации за државјани на трети земји или на 
лица без државјанство кои незаконски престојуваат 
во земја-членка, во согласност со член 29(3) од 
Регулативата (EУ) бр. 603/2013
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Ако незаконски престојувате во „даблинска земја 1), надлежните служби може 
да ви земат отпечатоци од прсти и да ги зачуваат во базата на податоци 
наречена „Eurodac“. Ова се прави за да се види дали претходно сте поднеле 
барање за азил. Вашите отпечатоци од прсти нема да се зачуваат во базата 
на податоци Eurodac, меѓутоа, ако претходно сте поднеле барање за азил во 
друга земја, можно е да бидете вратени во таа земја.

Ако отпечатоците не се чисти, а можна причина за тоа е и намерно да си 
ги имате оштетено прстите, во иднина повторно може да ви бидат земени 
отпечатоци.

Со Eurodac управува агенција на Европската унија, наречена eu-LISA. Вашите 
податоци Обединетото да се користат само за целите утврдени со закон. Само 
Централниот систем на Eurodac ќе ги добие вашите податоци. Ако во иднина 
побарате азил во друга даблинска земја, ќе ви бидат земени отпечатоци од 
прсти и ќе бидат пренесени во Eurodac. Податоците зачувани во Eurodac 
нема да бидат споделени со ниедна друга земја или организација надвор од 
границите на ЕУ и придружните земји.

 1) Ова важи за цела Европска унија (Австрија, Белгија, Бугарија, Хрватска, Кипар, Република 
Чешка, Данска, Естонија, Финска, Франција, Германија, Грција, Унгарија, Ирска, Италија, 
Летонија, Литванија, Луксембург, Малта, Холандија, Полска, Португалија, Романија, 
Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Обединетото кралство) како и за четирите 
земји „придружнички“ на Даблинската регулатива (Норвешка, Исланд, Швајцарија и 
Лихненштајн)

Информации за 
контакт

Податоци за надлежната 
служба за азил
Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF)
Frankenstraße 210
90461 Nürnberg
Тел: +49 (0)911 943 0
Факс: +49 (0)911 943 10000
Е-пошта: service@bamf.bund.de

Идентитет на контролорот од 
Eurodac и на неговиот/нејзиниот 
претставник;
Bundeskriminalamt (BKA)
65173 Wiesbaden
Тел.: +49 (0)611 55 0
Факс: +49 (0)611 55 12141
www.bka.de

Ако нашите надлежни служби 
сметаат дека сте поднеле барање 
за меѓународна заштита во друга 
земја којашто може да е одговорна 
за разгледување на вашето барање, 
ќе добиете подетални информации 
во врска со постапката којашто 
следува и за тоа како таа влијае врз 
вас и вашите права.

©Европска унија 2014 год.
Дозволена е репродукција. За секаква употреба или репродукција на фотографии од 
личности, мора да се побара дозвола непосредно од сопствениците на авторските 
права.
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Информации за подносителите на барања за 
меѓународна заштита во даблинска постапка во 
согласност со член 4 од Регулативата (ЕУ) бр. 604/2013

„Јас сум дел од 
даблинската постапка 
– што значи тоа?“
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