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Základné informácie o VIS:

 • zriadený Rozhodnutím Rady č. 2004/512/ES, ktorým sa vytvára vízový  
  informačný systém (VIS)
 • jeho účel a funkcie sú vymedzené Nariadením Európskeho parlamentu 
  a Rady č. 767/2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene  
  údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) 
 • cieľ: zlepšiť vykonávanie spoločnej vízovej politiky, konzulárnej 
  spolupráce a komunikácie medzi ústrednými vízovými orgánmi:
  - zjednodušením konania o žiadostiach o víza, 
  - zamedzením súčasnému podávania viac žiadostí o víza do rôznych  
   členských štátov, 
  - uľahčením boja proti podvodom, 
  - uľahčením kontrol na hraničných priechodoch na vonkajších hrani- 
   ciach a na území štátov Európskej únie a 
  - pri pomoci s určením totožnosti každej osoby, ktorá nespĺňa alebo  
   prestala spĺňať podmienky pre vstup, prítomnosť alebo pobyt 
   na území krajín Európskej únie,
  - určuje podmienky a postupy na výmenu údajov o žiadostiach o ude- 
   lenie krátkodobých víz do 90 dní na pobyt, tzv. Schengenských víz. 

VIS obsahuje tieto kategórie údajov:

 • alfanumerické údaje o žiadateľovi, o žiadostiach o víza a o vízach 
  udelených, zamietnutých, vyhlásených za neplatné od počiatku,  
  zrušených alebo s predĺženou platnosťou,
 • fotografie,
 • daktyloskopické údaje (odtlačky prstov žiadateľa),
 • odkazy na predchádzajúce žiadosti o víza a na súbory žiadostí spolu  
  cestujúcich 

Práva dotknutých osôb vo VIS:

 1. každý má právo získať prístup k údajom, ktoré sú o ňom zaznamenávané  
  vo VIS, 
 2. právo na informáciu o členskom štáte, ktorý tieto údaje do VIS vložil,
 3. právo na opravu alebo výmaz údajov a 
 4. právo podať sťažnosť alebo žalobu.

1) Právo na prístup k údajom 

 • právo dotknutej osoby na informáciu, či vôbec a aké osobné údaje sú 
  o nej vo VIS uchovávané 

2) Právo na informácie 

 • každý má právo získať oznámenie o údajoch, ktoré sú o ňom zazname- 
  návané vo VIS, a informáciu o členskom štáte, ktorý tieto údaje do VIS  
  odovzdal,

 • prístup k údajom vo VIS môže poskytnúť iba členský štát, ktorý ich  
  do VIS zadal.

3)	 Právo	na	opravu	či	vymazanie	údajov

 • každej dotknutej osobe je zaručené právo na opravu alebo vymazanie 
  osobných údajov uchovávaných vo VIS, ktoré sa vzťahujú k jej osobe,  
  ak sú obsahovo nepresné alebo sú spracúvané nezákonným spôsobom, 

 • vykoná príslušný členský štát v súlade so svojimi právnymi predpismi 
  a postupmi, ktorý osobné údaje do systému vložil. 

4)	 Právo	podať	sťažnosť	alebo	žalobu 

 • svoje práva uplatňuje dotknutá osoba v prvom rade u prevádzko- 
  vateľa osobných údajov, 

 • ak sa po vyjadrení prevádzkovateľa dotknutá osoba domnieva, že jeho  
  osobné údaje sú spracúvané v rozpore s príslušnými právnymi pred- 
  pismi, prípadne pre neho nebola poskytnutá odpoveď uspokojivá, 
  má možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR 

 • každá dotknutá osoba má právo podať v danom členskom štáte 
  žalobu na príslušný orgán alebo súd, ak sa domnieva, že mu členský  
  štát odoprel právo na prístup, opravu či vymazanie osobných údajov, 
  ktoré sa ho týkajú -  článok 40 ods. 1 a 2 nariadenie o VIS


