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Begäran om registerutdrag, rättelse, radering eller begränsning av
personuppgifter i centrala system

Registerutdrag
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter (nedan uppgifter) som
Migrationsverket har sparade om dig. Det framgår av artikel 15 i dataskyddsförordningen. Du
kan endast begära ut uppgifter om dig själv.
Om du är bosatt i Sverige kommer registerutdraget att skickas till din folkbokföringsadress.
Om du befinner dig utomlands kommer det begärda registerutdraget att skickas till en svensk
utlandsmyndighet där du kan hämta det mot uppvisande av legitimation. Av säkerhetsskäl går
det inte att skicka utdraget med post eller e-post.
Du kommer att få registerutdraget på papper. Om det däremot inte finns några uppgifter
registrerade om dig kommer vi att meddela dig det via e-post.
Registerutdraget är kostnadsfritt.
Rättelse, radering eller begränsning av behandling
Du kan också begära att uppgifter om dig rättas, raderas eller att behandlingen av uppgifterna
begränsas.
Allmän information
Du behöver bara kryssa i de alternativ som du är intresserad av.
För att Migrationsverket ska kunna söka efter dig i de centrala systemen behöver du lämna en
del personliga uppgifter.

Personuppgifter
Förnamn

Efternamn

Födelsedatum/personnummer

Medborgarskap

Passnummer/passtyp

Telefonnummer

Postadress

Postnummer och ort

Registerutdrag ur centrala system
Jag vill ha utdrag ur centrala VIS

E-postadress
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☐ Ja

I VIS finns uppgifter om ansökningar om visering till
Schengenområdet

Jag vill ha utdrag från centrala utlänningsdatabasen

☐ Ja

I centrala utlänningsdatabasen finns uppgifter om
ansökningar om uppehållstillstånd i Sverige

Jag vill ha utdrag från e-Arkivet (Arkiverade
utlänningsärenden)

☐ Ja

I e-Arkivet finns uppgifter om ansökningar om
uppehållstillstånd i Sverige som har arkiverats

Rätta uppgifter
Jag vill rätta uppgifter om mig som är felaktiga.

☐ Ja
Ange vilken ansökan, dvs. kontrollnummer, dossiernummer eller ärendeslag det gäller. Ange även datum för
ansökan.

Vilka uppgifter om dig anser du är felaktiga?

Hur vill du att uppgifterna ska ändras?

Radera uppgifter
Jag vill radera uppgifter om mig

☐ Ja
Ange vilken ansökan, dvs. kontrollnummer, dossiernummer eller ärendeslag det gäller . Ange även datum för
ansökan.

Vilka uppgifter vill du radera?

Varför vill du radera uppgifterna?
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Begränsning av behandling
Jag vill begära begränsning av behandling av uppgifter om mig. Begränsning av behandling innebär att du har rätt
att stoppa Migrationsverket från att behandla uppgifter under den tid utredning pågår om uppgifterna ska rättas
eller raderas.

☐ Ja
Vilken behandling ska begränsas och varför?

Skicka den ifyllda begäran till berörd utlandsmyndighet eller
Migrationsverket.
Du kan vända sig till Datainspektionen om du är missnöjd med svaret
från Migrationsverket gällande registerutdrag, rättelser, radering eller
begränsning av behandling av personuppgifter.
Migrationsverket behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss
i din begäran för att kunna handlägga din ansökan på ett effektivt och
rättssäkert sätt. Migrationsverket är enligt 5 kap. 1-2 §§ offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna
handlingar.

