Vloga za izdajo schengenskega vizuma

FOTOGRAFIJA

Ta obrazec vloge je brezpla en
1. Priimek (družinsko ime) (x)

IZPOLNI URADNA OSEBA

2. Priimek ob rojstvu (prejšnje družinsko ime (prejšnja družinska imena)) (x)

Datum vloge:

Številka vloge za izdajo
vizuma:
Mesto predložitve vloge:
4. Datum rojstva (dan–mesec–leto) 5. Kraj rojstva
7. Sedanje državljanstvo
Državljanstvo ob rojstvu, e je bilo veleposlaništvo/
konzulat
6. Država rojstva
druga no:
skupni zajemni center
Izvajalec storitev
8. Spol
9. Zakonski stan
komercialni posrednik
moški ženski
samski poro en živi lo eno razvezan
mejni prehod
vdovec/vdova drugo (navedite)
Ime:
10. V primeru mladoletnih oseb: priimek, ime, naslov ( e je druga en od naslova prosilca) in državljanstvo
osebe s starševsko avtoriteto/zakonitega skrbnika
drugo
3. Ime (imena) (rojstno ime (rojstna imena)) (x)

11. Nacionalna identifikacijska številka, e je potrebno
12. Vrsta dokumenta
obi ajni potni list diplomatski potni list službeni potni list uradni potni list posebni potni list
druga potna listina (navedite):
13. Številke potne listine
14. Datum izdaje
15. Veljavna do
16. Organ, ki jo je izdal
17. Doma i naslov in e-pošta prosilca
18. Bivališ e v državi, ki ni država vašega sedanjega državljanstva
ne
da dovoljenje za prebivanje ali enakovredna listina
št.
* 19. sedanji poklic

telefonska(-e) številka(-e)

velja do

Vlogo je sprejel(-a):
Spremni dokumenti:
potna listina
sredstva za
preživljanje
povabilo
prevozno sredstvo
potovalno zdravstveno
zavarovanje
drugo:
Odlo itev glede vizuma:
zavrnjen
izdan:

* 20. Naslov in telefonska številka delodajalca. Za študente naziv in naslov izobraževalne ustanove
21. Glavni razlog(i) za potovanje (…):
turizem poslovni obisk obisk sorodnika ali znanca
zdravstveni razlogi
študij tranzit letališki tranzit drugo (navedite)
22. Namembna država lanica
5. Kraj rojstva
(namembne države lanice):
6. Država rojstva
24. Število zaprošenih vstopov:
en vstop dva vstopa ve kratni vstop

kultura

šport

uradni obisk

A
C
ozemeljsko omejena
veljavnost
veljaven:

od
7. Sedanje državljanstvo
Državljanstvo ob rojstvu, e je bilo do
druga no:
Število vstopov:
1 2 ve krat

9. Zakonski stan
samski poro en živi lo eno razvezan
vdovec/vdova drugo (navedite)

Število dni

* Polj, ozna enih z *, družinski lani državljanov EU, EGP ali CH (zakonec, otrok ali vzdrževani prednik), ki imajo pravico do
prostega gibanja, ne izpolnjujejo. Ti svoje sorodstvo ustrezno dokažejo in izpolnijo polji št. 34 in 35.
(x) Polja 1–3 se izpolnijo v skladu s podatki iz potne listine.
26. Schengenski vizumi, ki so bili izdani v zadnjih treh letih
ne
da datum(-i) veljavnosti od do
27. Prstni odtisi, odvzeti predhodno za vlogo za schengenski vizum
ne da
datum, e je znan
28. Dovoljenje za vstop v državo kon nega cilja, e je potrebno
organ, ki ga je izdal
veljavno od

29. Predvideni datum prihoda na schengensko obmo je

dol

30. Predvideni datum odhoda s schengenskega obmo ja

* 31. Priimek in ime osebe (oseb) iz države lanice (držav lanic), ki vabi (vabijo). e to ni mogo e, navedite ime hotela
(hotelov) ali za asne nastanitve (za asnih nastanitev) v državi lanici (državah lanicah).
Naslov in e-pošta osebe (oseb), ki vabi (vabijo)/hotela (hotelov)/za asne
nastanitve (za asnih nastanitev)

telefon in faks

*32. Ime in naslov podjetja/organizacije, ki vabi

telefon in faks podjetja/organizacije

priimek, ime, naslov, telefon, faks ter e-pošta kontaktne osebe v podjetju/organizaciji

*33. Stroške potovanja in bivanja v asu prebivanja prosilca krije
prosilec sam
sredstva za preživljanje
gotovina
potovalni eki
kreditna kartica
vnaprej pla ana nastanitev
vnaprej pla an prevoz
drugo (navedite)

porok (gostitelj, podjetje, organizacija) (navedite)
glej polje 31 ali 32
drugo (navedite)
sredstva za preživljanje
gotovina
nastanitev zagotovljena
kriti vsi stroški v asu prebivanja
vnaprej pla an prevoz
drugo (navedite)

34. Osebni podatki o družinskem lanu, ki je državljan EU, EGP ali CH
priimek
ime (imena)
Datum rojstva

Državljanstvo

številka potne listine ali
osebne izkaznice

35. Sorodstveno razmerje z državljanom EU, EGP ali CH
zakonec………… otrok………… vnuk/vnukinja………… vzdrževani prednik……………
36. Kraj in datum
37. (za mladoletne, podpis osebe s starševsko avtoriteto/zakonitega
skrbnika)

Zavedam se, da se vizumska taksa ne povrne, e je vizum zavrnjen.
V primeru vloge za vizum za ve kratni vstop (glej polje št. 16):
Zavedam se, da moram imeti za prvo prebivanje in naslednje obiske na obmo ju držav lanic ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje.

Zavedam in strinjam se: da so podatki v tem obrazcu, moja fotografija in po potrebi odvzem prstnih odtisov obvezni za obravnavo
vloge za izdajo vizuma. Moji osebni podatki na tej vlogi za vizum ter moji prstni odtisi in fotografija se pošljejo ustreznim organom
držav lanic, ki jih obdelajo z namenom, da odlo ijo o moji vlogi za izdajo vizuma.
Ti podatki in podatki v zvezi z odlo itvijo o vlogi ali odlo itvijo o razveljavitvi, preklicu ali podaljšanju izdanega vizuma se vnesejo
v vizumski informacijski sistem ((VIS)1, kjer se hranijo najve pet let; v tem asu so podatki dostopni organom, pristojnim za izdajo
vizumov, organom, pristojnim za izvajanje pregledov vizumov na zunanjih mejah in znotraj držav lanic in organom v državah
lanicah, pristojnim za podro je priseljevanja in azila, da preverijo, ali so izpolnjeni pogoji za zakonit vstop, bivanje in bivališ e na
ozemlju držav lanic, da ugotovijo, kdo so osebe, ki teh pogojev ne izpolnjujejo ali jih ne izpolnjujejo ve , da obravnavajo prošnjo
za azil in dolo ijo, kdo je pristojen za tako obravnavo. Pod dolo enimi pogoji so podatki na voljo tudi imenovanim organom držav
lanic in Europolu za namene prepre evanja, odkrivanja in preiskovanja teroristi nih dejanj in drugih hudih kaznivih dejanj.
Pristojni organ drzave clanice za obdelavo podatkov je: [Direcção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas
(DGACCP)].
Seznanjen sem s svojo pravico, da lahko v vsaki državi lanici dobim uradno obvestilo o svojih podatkih, vpisanih v VIS, in o
državi lanici, ki je podatke vnesla, ter zahtevam, da se moji podatki, ki niso to ni, popravijo, podatki o meni, ki so zabeleženi
nezakonito, pa se izbrišejo. Na mojo izrecno zahtevo me bo organ, ki obravnava mojo vlogo, obvestil o tem, kako lahko uveljavljam
pravico, da preverim osebne podatke ter zahtevam, da se neto ni podatki spremenijo ali izbrišejo, ter o ustreznih pravnih sredstvih,
ki so v zvezi s tem predvidena v nacionalni zakonodaji zadevne države. Nacionalni nadzorni organ te drzave clanice [Comissão
Nacional de Protecção de Dados (CNPD) - Rua de São Bento nº. 148 - 3º, 1200-821 Lisboa, www.cnpd.pt <http://www.cnpd.pt/>]
bo obravnaval zahteve glede varstva osebnih podatkov.
Izjavljam, da so navedeni podatki po mojem najboljšem vedenju to ni in popolni. Zavedam se, da bo zaradi morebitne lažne izjave
moja vloga za izdajo vizuma zavrnjena oziroma bo že izdan vizum razveljavljen ter da sem lahko zaradi tega tudi kazensko
preganjan skladno z zakonodajo države lanice, ki obravnava vlogo.
Zavezujem se, da bom zapustil ozemlje države lanice pred iztekom veljavnosti vizuma, e mi bo le ta izdan. Zavedam se, da je
posedovanje vizuma samo eden izmed predpogojev za vstop na evropsko ozemlje držav lanic. Samo dejstvo, da mi je bil vizum
izdan, ne pomeni, da imam pravico do odškodnine, e ne bom izpolnjeval ustreznih dolo b lena 5(1) Uredbe (ES) št. 562/2006
(Zakonik o schengenskih mejah) in mi bo zaradi tega vstop zavrnjen. Pogoji za vstop bodo znova preverjeni ob vstopu na evropsko
ozemlje držav lanic.

Kraj in datum

1

e VIS deluje.

Podpis
(za mladoletne, podpis osebe s starševsko avtoriteto/zakonitega skrbnika)

