
Pomoč nacionalnim 
organom kazenskega 
pregona in upravnim 

organom pri boljši 
zaščiti schengenskega 

območja, v boju proti 
kriminalu in pri iskanju 

pogrešanih oseb.

Imate vprašanje o EU?
Europe Direct je služba za pomoč pri iskanju 

odgovorov na vprašanja v zvezi z Evropsko unijo. 

Brezplačna telefonska številka (*):
00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Nekateri operaterji mobilne telefonije ne dovoljujejo 
vzpostavitve zveze s številkami 00 800 ali pa te klice 

zaračunavajo.
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Več informacij o SIS II in vaših pravicah:
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/sisii
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Za prosto gIbanje,  
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kaj je schengensko območje?
Schengensko območje obsega velik del evropske celine, 
kjer je bila kontrola na skupnih notranjih mejah odpravljena. 
Sodelujoče države uporabljajo skupna pravila za kontrolo 
na zunanjih mejah schengenskega območja ter za izdajo 
vizumov in sodelovanje policije in pravosodnih služb v 
kazenskih zadevah (za seznam schengenskih držav glejte 
spletno stran, navedeno na koncu tega letaka).

kaj je schengenski informacijski 
sistem?
Schengenski informacijski sistem (in druga generacija 
sistema, t.i. SIS II) je temelj schengenskega sodelovanja. Gre 
za informacijski sistem, ki omogoča nacionalnim organom 
mejnega nadzora, carini in policiji, ki so odgovorni za izvajanje 
kontrol na zunanjih schengenskih mejah kot tudi, da razpišejo 
ukrepe v zvezi z iskanimi ali pogrešanimi osebami in lastnino, 
kot so ukradena vozila in dokumenti. SIS II torej nadaljuje z 
izvajanjem pomembne naloge, saj nadomešča odpravljene 
kontrole na notranjih mejah in omogoča prosto gibanje oseb 
znotraj schengenskega območja.

SIS II vsebuje podatke o osebah, ki nimajo pravice vstopiti 
v schengensko območje ali bivati v njem, ali o osebah, ki 
se iščejo zaradi kaznivih dejavnosti. Vsebuje tudi podatke 
o pogrešanih osebah, zlasti otrocih in drugih ranljivih 
posameznikih, ki potrebujejo zaščito. V SIS II so zabeleženi tudi 
podatki o določenem blagu, na primer o avtomobilih, orožju, 
plovilih in identifikacijskih dokumentih, ki so se izgubili, bili 
ukradeni ali uporabljeni pri kaznivih dejanjih.

Carinski, policijski, sodni ali ustrezni upravni organi v neki 
državi lahko razpišejo „ukrep“ z opisom pogrešane osebe ali 
lastnine. Razlogi za izdajo ukrepa so:

• zavrnitev vstopa osebam, ki nimajo pravice vstopiti v 
schengensko območje ali bivati v njem,

• iskanje in pridržanje osebe, za katero je izdan evropski 
nalog za prijetje,

• pomoč pravosodnim organom in organom kazenskega 
pregona na njihovo zahtevo pri iskanju posameznikov, 

• iskanje in zaščita pogrešanih oseb,
• iskanje ukradene ali izgubljene lastnine.

Podatki, ki so shranjeni v SIS II, so potrebni za identifikacijo 
osebe (vključno s sliko in prstnimi odtisi) ter zajemajo 
vse ustrezne informacije o ukrepu (vključno s potrebnim 
ravnanjem). 

kateri organi imajo dostop do 
podatkov v sis ii?
SIS II je dostopen nacionalnim organom kazenskega pregona 
ter pravosodnim in upravnim organom. Ti organi imajo dostop 
samo do tistih podatkov v SIS II, ki jih potrebujejo za izvajanje 
svojih nalog. Evropski agenciji EUROPOL in EUROJUST imata 
omejen dostop za izvajanje samo nekaterih poizvedb.

kako je zagotovljeno varstvo 
osebnih podatkov?
Organi iz vsake države, ki uporabljajo SIS II, morajo preveriti 
kakovost podatkov, ki jih vnesejo v sistem. V schengenskem 
območju veljajo stroge zahteve za varstvo podatkov. 
Če se shranjujejo osebni podatki o posameznikih, imajo 
slednji pravico, da zahtevajo dostop do teh podatkov in 
da se prepričajo, ali so podatki točni in zakonito vneseni. V 
nasprotnem primeru lahko posameznik zahteva popravek ali 
izbris podatkov.

Dostop se zavrne samo, če je to nujno za izvajanje zakonitih 
nalog, povezanih z ukrepom, in za zaščito pravic in svoboščin 
drugih oseb. 

kaj se zgodi, če moje ime zlorabi 
oseba, ki je vpletena v kaznivo 
dejanje ali ki je nezakonito vstopila 
v schengensko območje?
Pri kaznivih dejanjih ali poskusu vstopa v schengensko 
območje ali bivanja v njem se včasih uporablja lažna 
identiteta. Takšna zloraba pogosto vključuje izgubljene 
ali ukradene identifikacijske dokumente. Če se v takšnih 
primerih v SIS II razpiše ukrep, lahko to povzroči nevšečnosti 
nedolžnim osebam, katerih identiteta je bila ukradena. Zato 
so bili vzpostavljeni podrobni postopki, ki ščitijo interese teh 
nedolžnih oseb (glejte spodaj).

kako zaprosim za dostop, popravek 
in izbris osebnih podatkov ter kako 
ravnam v primeru njihove zlorabe?
Če menite, da je prišlo do zlorabe vaših osebnih podatkov 
oziroma da jih je treba popraviti ali izbrisati, lahko v vsaki 
schengenski državi zaprosite za dostop, tako da se obrnete 
na pristojni organ (običajno je to nacionalni organ za varstvo 
podatkov ali organ, ki je pristojen za kakovost nacionalnih 
podatkov, vnesenih v SIS II). Če bivate zunaj schengenskega 
območja, se lahko obrnete na konzulat schengenske države v 
državi, v kateri živite. O obravnavi vaše prošnje boste obveščeni 
najkasneje v treh mesecih.

Več informacij o SIS II in vaših pravicah:
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/sisii
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