TAOTLUSE NÄIDISVORM
Politsei- ja Piirivalveametile
Pärnu mnt 139, 15060
Tallinn, Eesti
Eesnimi: ………………………………………………………….……………
Perekonnanimi: ……………….………….……………………………….
Aadress: ………………………..………….………………………………….
E-posti aadress: …………………………………………………………….

Taotlus
Schengeni infosüsteemis
 isikuandmetega tutvumiseks
 isikuandmete muutmiseks
isikuandmete kustutamiseks (Märkida õige variant)
Käesolevaga taotlen

enda isikuandmetega tutvumist; isikuandmete parandamist; isikuandmete kustutamist
Schengeni infosüsteemis. (Märkida õige variant)
Alljärgnevalt esitan asjas olulised andmed ja informatsiooni:
Sünnikuupäev: ………………………………….
Kodakondsus: ……………………………………
Ülejäänud asjas oluline andmestik ja informatsioon:
(milliste andmetega on tegu, miks taotlen nendega tutvumist või miks taotlen nende parandamist
või kustutamist ja muud olulised asjaolud)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Tõendamaks oma isikut, lisan taotlusele koopia isikut tõendavast dokumendist.
/allkiri/

Mis on Schengeni Infosüsteem (SIS)?
Kaitsmaks liikmesriikide julgeolekut ning tõkestamaks kuritegevust, on loodud Schengeni Infosüsteem (SIS). Infosüsteemile on
pandud ülesandeks tagada Schengeni õigusruumis avalik kord, turvalisus ja isikute vaba liikumine. See annab Schengeni riikide
politsei- ja tollitöötajatele võimaluse kiireks infovahetuseks.
Schengeni viisa väljastamisest keeldutakse, kui viisataotleja on kantud SISi sissesõidukeeldude nimekirja. Keeldutakse ka juhul,
kui isik on kantud nimekirja riigi poolt, kelle territooriumile sisenemiseks ta konkreetselt viisat ei taotle. Ka riikide kodanikele,
kes Schengeni ruumi saabumiseks viisat ei vaja, kuid kes on kantud SISi sissesõidukeeldude nimekirja, võidakse keelata
Schengeni ruumi sisenemine.
SIS-i sisestatakse:
1. tagaotsitavad esemed ja isikud;
2. sissesõidukeeluga välismaalased;
3. kadunud või ajutist kaitset vajavad isikud (eelkõige alaealised ja piiratud teovõimega isikud);
4. tunnistajad ja teised isikud, kellel on kohustus ilmuda kohtusse kriminaalmenetluse raames;
5. varjatud jälgimise all olevad ja erikontrolli vajavad isikud, seoses kuritegevuse vastase võitluse või rahutuste vältimisega.
SIS-i ei tohi sisestada andmeid järgneva kohta:
1. rassiline kuuluvus;
2. poliitilised vaated;
3. usulisi või muid veendumusi kirjeldavad andmed;
4. andmeid tervisliku seisundi kohta;
5. andmeid seksuaalelu kohta.
Igaühel, hoolimata kodakondsusest, on õigus saada teada, mida on tema kohta Schengeni infosüsteemi sisestatud.
Lisaks on tal õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist või kustutamist. Selleks peab ta pöörduma infosüsteemi haldaja
(politsei- või piirivalveasutus) või andmekaitse asutuse poole tema enda valitud sihtriigis. Inimesele väljastatakse tema kohta
käivad andmed, kui see ei ole seadusega keelatud. Andmete väljastamisest keeldumist peab kirjalikult põhjendama.
Kui inimene ei ole tulemusega rahul on tal võimalik pöörduda riikliku andmekaitse asutuse poole otsuse ülevaatamiseks.
Kui tahate Eestis teada saada, mis andmed on Teie kohta SIS-i sisestatud, pöörduge taotlusega:
Politsei- ja Piirivalveametisse (ppa@politsei.ee; Pärnu mnt 139, Tallinn 15060) või
Andmekaitse Inspektsiooni (info@aki.ee; Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129).
Samuti pöörduge nende asutuste poole, kui taotlete Teie kohta sisestatud ebaõigete andmete parandamist või kustutamist.
Kui Teie taotlus jäetakse rahuldamata, on Teil õigus esitada kaebus kas Andmekaitse Inspektsioonile või halduskohtule.
Taotleja peab esitama allkirjastatud avalduse, kuhu on märgitud nimi, sünnikuupäev, kodakondsus ja lisatud isikut tõendava
dokumendi koopia.
Avalduses tuleb märkida:
1. asutus, kes on isiku kohta käivad andmed SIS-i sisestanud;
2. kõnealuste andmete kohta kõik asjakohane
(andmete liik, info selle kohta, kus ja kuidas andmete omanik andmetest SIS-is teada sai);
3. milliste andmete kustutamist või parandamist taotletakse (kui see on taotluse sisu).

