
Procesarea datelor personale  

Aici puteți găsi informații despre modul în care misiunea suedeză procesează datele personale 

care sunt transmise misiunii suedeze pentru o cerere de viză. 

 

Scopul procesării 

Misiunea suedeză procesează date cu caracter personal pentru a putea efectua procesul de 

aplicație pentru vize. Misiunea suedeză procesează datele dvs. personale pentru a vă 

identifica. Datele dvs. personale sunt, de asemenea, utilizate în funcțiile asociate, cum ar fi 

înregistrările solicitanților și documentele prezentate și pentru a vă depune cererea. 

 

Misiunea suedeză procesează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul 

general al UE privind protecția datelor (GDPR). Misiunea suedeză gestionează, de asemenea, 

datele cu caracter personal în conformitate cu Legea privind datele personale ale străinilor 

(2016:27) și Ordonanța privind datele personale ale străinilor (2016:30). Reglementările 

registrului conțin, printre altele, dispoziții care permit prelucrarea datelor fără 

consimțământul persoanei vizate. Misiunea suedeză procesează, de asemenea, anumite date 

cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor (2018:218). 

Misiunea suedeză va prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul 

(CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul 

de Informații privind Vizele (VIS) și schimbul de date între statele membre cu privire la regimul 

vizelor de scurtă ședere (Regulamentul VIS). Misiunea suedeză procesează uneori date 

personale în conformitate cu alte ordonanțe și directive ale UE.  

 

Datele personale colectate de către misiunea suedeză vor fi stocate în serverele aparținând 

Agenției Suedeze pentru Migrație. 

  

Controlorul de date personale  

Agenția Suedeză pentru Migrație este controlor de date pentru procesarea automatizată a 

datelor cu caracter personal ce are loc la misiunile suedeze din străinătate. 

 

Puteți contacta Agenția Suedeză pentru Migrație prin: 

poștă: Migrationsverket, 601 70 Norrköping 

online: www.migrationsverket.se  

telefonic:+ 46 (0)77-123 52 35  

organisationsnummer: 202100-2163.  

 

Este posibil să existe excepții în cazurile în care datele cu caracter personal sunt prelucrate de 

o altă autoritate sau organizație publică. 

 

Transferul de date personale  

După analiză, datele dvs. personale pot fi divulgate părților care au nevoie de acces la date din 

cauza unei obligații legale, pentru un scop de interes general, cum ar fi colectarea datelor 

statistice sau pentru un scop legat de exercitarea funcțiilor de autoritate publică în care este 

necesară prelucrarea datelor. Misiunea suedeză poate înainta datele personale furnizate prin 



intermediul site-ului, în cazul în care Agenția este autoritatea destinatară greșită a 

informațiilor ce trebuie adresate, iar acestea trebuie transmise pentru a ajunge la instituția 

potrivită. Transferul de date cu caracter personal are loc în conformitate cu legislația privind 

datele cu caracter personal sau legislația privind confidențialitatea. 

 

Principiul accesului public la documente oficiale  

Misiunea suedeză este o agenție guvernamentală. Ca atare, misiunea suedeză este supusă 

principiului accesului public la documente oficiale. Aceasta înseamnă că toate documentele, 

inclusiv datele cu caracter personal, care sunt transmise misiunii suedeze devin documente 

de domeniu public care pot fi dezvăluite oricui solicită acest lucru. Cu toate acestea, în unele 

cazuri, datele pot fi considerate confidențiale și, prin urmare, nu sunt divulgate. 

 

Drepturi 

Aveți dreptul să primiți informații de la misiunea suedeză cu privire la datele despre dvs. Care 

sunt procesate și puteți solicita corectarea, transferul, ștergerea sau restricționarea prelucrării 

datelor dvs. personale. 

 

În ceea ce privește solicitările de eliminare, este important să înțelegeți că, drept regulă 

generală, reglementările naționale de arhivare impun stocarea datelor cu caracter personal. 

 

Dacă aveți întrevări privind procesarea datelor personale, puteți contacta ofițerul pentru 

protecția datelor din cadrul Agenției Suedeze pentru Migrație utilizând adresa de e-mail: 

dataskyddsombud@migrationsverket.se  

  

Aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Suedeză pentru Protecția Datelor dacă 

considerați că misiunea suedeză vă prelucrează datele dvs. Personale în mod eronat ori într-o 

manieră greșită. 

 

Procesarea datelor personale la o altă autoritate ori organizație 

Procesarea poate fi efectuată la o altă autoritate publică, cu condiția ca această autoritate să 

aibă dreptul de a prelucra datele cu caracter personal în cauză. În astfel de situații, autoritatea 

sau organizația în cauză poate fi responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

Securitate 

Pentru a vă proteja datele personale, misiunea suedeză și Agenția Suedeză pentru Migrație au 

protecții fizice și electronice ce îndeplinesc cerințele de securitate. 


