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Dấu vân tay
và Eurodac

Thông tin theo điều 29 (3) Quy chế (EU) số 603/ 2013 
dành cho công dân nước thứ ba hoặc người không quốc 
tịch, cư trú bất hợp pháp tại một nước thành viên. 
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Nếu bạn cư trú bất hợp pháp tại một quốc gia theo công ước Dublin1), các cơ 

quan chức năng có thể lấy dấu vân tay của bạn và gửi vào cơ sở dữ liệu vân tay 

“Eurodac”. Việc này chỉ nhằm mục đích xác định xem bạn đã từng nộp đơn xin tị 

nạn chưa. Dữ liệu vân tay của bạn sẽ không được lưu trong cơ sở dữ liệu Eurodac, 

tuy nhiên, nếu bạn đã từng nộp đơn xin tị nạn tại một quốc gia khác, bạn có thể 

sẽ được gửi trả về quốc gia này.

Nếu dấu vân tay của bạn không rõ ràng, mà một trong số nguyên nhân là do bạn 

cố tình gây hại cho các ngón tay của mình, bạn sẽ bị lấy dấu vân tay một lần nữa 

sau đó.

Eurodac được điều hành bởi một cơ quan của Liên minh châu Âu gọi là “eu-LISA”. 

Dữ liệu của bạn chỉ được phép sử dụng cho các mục đích theo quy định luật pháp. 

Chỉ hệ thống trung tâm Eurodac chứa các dữ liệu của bạn. Nếu trong tương lai, 

bạn nộp đơn xin tị nạn tại một quốc gia Dublin khác, dấu vân tay của bạn cũng sẽ 

được lấy để gửi vào Eurodac. Các dữ liệu được lưu trong Eurodac sẽ không được 

trao đổi với các quốc gia hoặc tổ chức khác không thuộc nhóm các quốc gia ký 

công ước Dublin.
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Nếu các cơ quan chức năng của chúng 
tôi phỏng đoán rằng bạn có thể đã nộp 
đơn xin tị nạn tại một quốc gia khác, và 
quốc gia này có thể chịu trách nhiệm 
về việc xét đơn đó, bạn sẽ nhận được 
thông tin cụ thể hơn về quy trình tiếp 
theo và về việc điều đó có liên quan 
đến bạn và quyền của bạn như thế nào.
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Thông tin theo điều 4 Quy chế (EU) số 604/2013 dành cho 
những người xin tị nạn đang ở trong quy trình Dublin

“Tôi đang ở trong quy 
trình Dublin – điều này có 
nghĩa là gì?”
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