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Information om databeskyttelse
Dataansvarlig
Udenrigsministeriet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som modtages i et
pasansøgningsskema og oplysninger, som modtages om dig i forbindelse med sagens behandling, når
ansøgningen indgives ved en dansk repræsentation. Udenrigsministeriet er ligeledes dataansvarlig, når
repræsentationerne (ambassader eller konsulater) udfører opgaver i relation til sagsbehandlingen.
Rigspolitiet er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i Det Centrale Pasregister og Registret for
Pasproduktion, jf. nedenfor.
Databeskyttelsesrådgiveren
Hvis du har spørgsmål til Udenrigsministeriets behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores
databeskyttelsesrådgiver, som har følgende kontaktoplysninger: Udenrigsministeriet, Asiatisk Plads 2, DK-1448
København K, att. ”databeskyttelsesrådgiveren”, e-mail:dpo@um.dk.
Hvis du har spørgsmål til politiets behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte politiets
databeskyttelsesrådgiver, som har følgende kontaktoplysninger: Rigspolitiet, Polititorvet 14, 1780 København V,
e-mail: pol-databeskyttelse@politi.dk. Du kan også læse mere om politiets behandling af personoplysninger på
www.politi.dk/personoplysninger.
Formål og retsgrundlag
Formålet med indsamlingen af oplysninger er behandling af din ansøgning om pas og eventuelt efterfølgende
kontrol af betingelserne herfor.
Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er:
 Pasloven og pasbekendtgørelsen,
 Databeskyttelsesforordningens:
o
artikel 6, stk. 1, litra c, om en retlig forpligtelse, der påhviler den dataansvarlige
o
artikel 6 stk. 1, litra e, om offentlig myndighedsudøvelse, som Udenrigsministeriet udfører i henhold til
pasloven
o
artikel 9, stk. 2, litra f, om nødvendig behandling for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller
forsvares
 Databeskyttelseslovens § 8 om, at forvaltningen kun må behandle oplysninger om strafbare forhold, hvis det
er nødvendigt for varetagelsen af myndighedens opgaver.
De oplysninger, som du giver eller har givet i forbindelse med din ansøgning, vil blive registreret i
Udenrigsministeriets register (UMPAS), Det Centrale Pasregister, der indeholder oplysninger om personer med
pas udstedt af danske myndigheder, og Registret for Pasproduktion, der indeholder oplysninger, der er
nødvendige for pasproduktion, produktionskontrol og lagerstyring.
Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
 Almindelige personoplysninger, det kan fx være oplysninger om din identitet, statsborgerskab, oplysninger
om din familie og strafbare forhold.
 Følsomme personoplysninger, som fx biometrisk data med henblik på identifikation mv.
Modtagere eller kategorier af modtagere
Udenrigsministeriet kan i visse tilfælde videregive dine oplysninger til andre, og vi videregiver regelmæssigt
oplysninger til politiet, kommunerne, Politiets Efterretningstjeneste og andre relevante myndigheder.
Videregivelse sker, når det er nødvendigt for Udenrigsministeriets opgavevaretagelse, herunder når det følger af
lovgivningen, at Udenrigsministeriet skal videregive oplysningerne.

Maj 2021
I visse tilfælde vil Udenrigsministeriet også kunne overlade oplysninger til vores databehandler, der behandler
oplysningerne på vores vegne.
Hvorfra stammer oplysningerne?
Udenrigsministeriet behandler de personoplysninger, som du har givet i pasansøgningsskemaet, og oplysninger,
som du eventuelt giver til sagen senere.
Derudover vil vi behandle oplysninger, der stammer fra:
 dine eventuelle tidligere sager hos Udenrigsministeriet
 opslag i registre, fx Det Centrale Personregister (CPR) og Det Centrale Pasregister
 andre myndigheder, fx politiet, kommunerne og Politiets Efterretningstjeneste,
Integrationsministeriet og Familieretshuset
 udenlandske myndigheder

Udlændinge-

og

Opbevaring af oplysninger
Udenrigsministeriet opbevarer dine oplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne udføre ministeriets
opgaver i relation til sagsbehandlingen. Som udgangspunkt opbevarer Udenrigsministeriet dine oplysninger i
Udenrigsministeriets pasregister (UMPAS) i 5 år efter passets udstedelse, hvorefter de slettes. I begrænset
omfang vil vi kunne opbevare dine oplysninger i længere tid. I så fald vil disse oplysninger skulle overleveres til
Rigsarkivet inden 30 år (arkivlovens § 13).
Hvis du får optaget fingeraftryk og ansigtsfoto i forbindelse med en ansøgning om pas og til brug for udstedelse
af pas på en dansk repræsentation, vil fingeraftryk og ansigtsfoto blive registreret i Udenrigsministeriets register
(UMBIO). Disse oplysninger vil blive slettet 30 dage efter optaget.
Rigspolitiet opbevarer dine oplysninger i Det Centrale Pasregister i 2 år efter passets udløb eller senest 22
måneder efter pasindehaverens død, hvorefter de slettes. Dog slettes oplysninger om pas, der er efterlyst, først
når passet er fundet, medmindre det efter en konkret vurdering af efterforskningsmæssige årsager skønnes
hensigtsmæssigt at slette oplysningerne tidligere.
Samtykke
Udenrigsministeriet og Rigspolitiet anvender normalt ikke samtykke efter databeskyttelsesforordningen til
behandling af dine personoplysninger, da behandlingshjemlen findes i artikel 6, stk. 1, litra c og e og artikel 9,
stk. 2, litra f i databeskyttelsesforordningen, se punktet Formål og retsgrundlag.
Du vil kunne blive bedt om et samtykke. Der er i den forbindelse normalt ikke tale om et samtykke efter
databeskyttelsesforordningen, men et samtykke efter forvaltningsloven.
Rettigheder
Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om
dig:
•
•
•
•

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Udenrigsministeriet og politiet behandler om dig.
Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig.
Du kan i særlige tilfælde have ret til at få begrænset eller slettet oplysninger om dig, hvis oplysningerne
ikke længere er nødvendige for vores behandling.
Du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder
på www.datatilsynet.dk. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Udenrigsministeriet eller
Rigspolitiet.
Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

