Harmonised application form (1)

ใบสมัครทําวีซ่าเชงเกน

Application for Schengen Visa

ใบสมัครนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

This application form is free

For official use only

1. นามสกุล / Surname (Family name) (x)

Date of application:

2. นามสกุลตอนเกิด (นามสกุลก่อนหน้านี้ ) / Surname at birth (Former family name(s)) (x)

………………………………….
Visa application number:
………………………………….

3. ชื่ อ / First name(s) (Given name(s)) (x)

Application lodged at

4. วันเดือนปี เกิด
Date of birth

วัน / day

เดือน / month

5. สถานที่เกิด / Place of birth

7. สัญชาติปัจจุบน
ั / Current nationality

6. ประเทศที่เกิด / Country of
birth

Nationality at birth, if different:

สัญชาติโดยกําเนิ ด หากต่างจากปั จจุบนั

Name: ………………………….

ปี / year
8. เพศ / Sex

□ ชาย / Male
□ หญิง / Female

□ Embassy/consulate
□ CAC
□ Service provider
□ Commercial intermediary
□ Border

9. สถานภาพสมรส / Marital status

□ โสด / Single □ สมรส / Married □ แยกกันอยู่ / Separated
□ หย่า / Divorced □ หม้าย / Widow(er)
□ อื่นๆ (ระบุ) / Other (please specify)

□ Other: ……………………..
File handled by:
………………………………….
Supporting documents:

□ Travel document
□ Means of subsistence
………………………………………………………………………….
□ Invitation
่ องผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอาํ นาจปกครอง / □ Means of transport
10. สําหรับผูเ้ ยาว์ กรุ ณากรอก นามสกุล ชื่ อตัว ที่อยู่ (หากต่างจากที่อยูข
□ TMI
ดูแลผูเ้ ยาว์ / In the case of minors: Surname, first name, address (if different from applicant’s) and
nationality of parental authority/legal guardian
□ Other: …………………….
Visa decision:

11. เลขประจําตัวประชาชน / National identity number, where applicable

12. ชนิ ดของหนังสื อเดินทาง / Type of travel document

□ หนังสื อเดินทางธรรมดา / Ordinary passport □ หนังสื อเดินทางนักการทูต / Diplomatic passport
□ หนังสื อเดินทางเจ้าหน้าที่ / Service passport □ หนังสื อเดินทางราชการ / Official passport
□ หนังสื อเดินทางพิเศษ / Special passport □ เอกสารการเดินทาง (โปรดระบุ) / Other travel document

(please specify):

TH / EN

(1) No logo is required for Norway, Iceland and Switzerland

□ Refused
□ Issued ……………………
□ A □ C □ LTV
□ Valid:

From …………………………
Until …………………………
Number of entries:

□ 1 □ 2 □ Multiple
Number of days: ……………...
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13. หมายเลขหนังสื อเดินทาง / Number of
travel document

14. วันที่ออก / Date of
issue

วัน / day

เดือน / month

ปี / year

่ ี่พาํ นัก
17. ที่อยูท

15. วันที่หมดอายุ / Valid
until

วัน / day

16. ออกโดย / Issued by

เดือน / month

ปี / year

และ ที่อยูอ่ ีเมล์ของผูข้ อ / Applicant’s home address and e-mail address

หมายเลขโทรศัพท์ / Telephone
number(s)

18. ถิ่นพํานักในประเทศที่ต่างจากสัญชาติปัจจุบน
ั / Residence in a country other than the country of current nationality

□ ไม่ / No □ มี ใบอนุญาตให้พาํ นัก หรื อเอกสารอื่นที่คล้ายกัน เลขที่ / Yes. Residence permit or equivalent

No .….……………………………………… วันที่หมดอายุ / Valid until …………………………………………………………………….

* 19. อาชี พปั จจุบน
ั / Current occupation

่ องโรงเรี ยน/สถาบันที่เรี ยน
* 20. ชื่ อนายจ้าง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สําหรับนักเรี ยน/นักศึกษา กรอกที่อยูข
Employer and employer’s address and telephone number. For students, name and address of educational establishment

21. วัตถุประสงค์ในการเดินทาง / Main purpose(s) of the journey:

□ ท่องเที่ยว / Tourism □ ท่องเที่ยว / Business □ เยีย่ มครอบครัวหรื อเพื่อน / Visiting family or friends □ วัฒนธรรม / Cultural
□ กีฬา / Sports □ การเยือนอย่างเป็ นทางการ / Official visit □ เพื่อรักษาตัวทางการแพทย์ / Medical reasons □ การศึกษา / Study
□ เดินทางผ่าน / Transit □ ผ่านสนามบิน / Airport transit
□ อื่นๆ (โปรดระบุ) / Other (please specify)……………………………………………………………………………………………
TH / EN
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22. ประเทศสมาชิ กปลายทาง / Member State(s) of destination

23. ประเทศสมาชิ กที่เดินทางเข้าประเทศแรก / Member State of first entry

24. จํานวนครั้งที่เดินทางเข้าที่ตอ้ งการ / Number of entries
requested

25. ระยะเวลาที่คาดว่าจะพํานัก
stay or transit

□ หนึ่งครั้ง / Single entry □ สองครั้ง / Two entries
□ หลายครั้ง / Multiple entries

หรื อเดินทางผ่าน / Duration of the intended

กรุ ณาระบุจาํ นวนวัน Indicate number of days

สมาชิกครอบครัวของบุคคลที่มีสญ
ั ชาติประเทศสมาชิ กสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป หรื อสวิสเซอร์ แลนด์ ไม่
ต้องกรอกช่องที่มีดอกจันทร์ (*) ด้วยสามารถใช้สิทธิในการเข้าออกได้อย่างอิสระ โดยแสดงเอกสารที่รับรองความผูกพันทางครอบครัว และกรอกช่อง 34 และ 35
(x) ช่อง 1-3 กรอกข้อมูลตามที่ปรากฎในหนังสื อ / เอกสารการเดินทาง
The fields marked with (*) shall not be filled in by family members of EU, EEA or CH citizens (spouse, child or dependent ascendant) while exercising
their right to free movement. Family members of EU, EEA or CH citizens shall present documents to prove this relationship and fill in fields no 34 and 35.
(x) Fields 1-3 shall be filled in in accordance with the data in the travel document.

26. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา

๓ ปี ที่ผา่ นมา / Schengen visas issued during the past three years

□ ไม่เคย / No
□ เคยได้ ใช้ได้ต้งั แต่วนั ที่ Yes. Date(s) of validity from …………………….…….. ถึงวันที่ / to…………………………………………..
27. ลายพิมพ์นิ้วมือที่ได้พิมพ์ไว้เพื่อการขอวีซ่าก่อนหน้านี้ / Fingerprints collected previously for the purpose of applying for a Schengen visa

□ ไม่มี / No
□ มี วันที่ หากทราบ / Yes. Date, if known: …………………………………………………………………………………….
28. การอนุมตั ิให้เข้าประเทศที่เป็ นจุดหมายปลายทางสุ ดท้าย

หากมีกาํ หนดไว้ / Entry permit for the final country of destination, where applicable

ออกโดย / Issued by ………………………………………………………… ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที่ / Valid from …………………………………
จนถึงวันที่ / until ……………………………………….
29. กําหนดการวันที่เดินทางถึงประเทศสมาชิ กเชงเกน / Intended date
of arrival in the Schengen area

วัน / day

เดือน / month

ปี / year

30. กําหนดการวันที่เดินทางออกจากประเทศสมาชิ กเชงเกน / Intended date of
departure from the Schengen area

วัน / day

เดือน / month

ปี / year

* 31. ชื่ อและนามสกุลของบุคคลที่เชิญให้ท่านไปประเทศสมาชิ กเชงเกน หากไม่มีกรุ ณาระบุชื่อโรงแรม ที่พกั ชัว่ คราวที่จะไปพักในประเทศสมาชิ กนั้นๆ
Surname and first name of the inviting person(s) in the Member State(s). If not applicable, name of hotel(s) or temporary
accommodation(s) in the Member State(s)

ที่อยู่ ที่อยูอ่ ีเล็คโทรนิคส์ (อี-เมล์) ของผูท้ ี่เชิ ญ/โรงแรม/ที่พกั ชัว่ คราว /Address and e-mail address of
inviting person(s)/hotel(s)/temporary accommodation(s)

TH / EN

หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร
Telephone and telefax
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* 32. ชื่ อ

ที่อยูข่ องบริ ษทั /องค์กรที่เชิญ / Name and address of inviting company/organisation

หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของบริ ษทั /องค์กร
Telephone and telefax of
company/organisation

ชื่อสกุล ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร และที่อยูอ่ ีเล็คโทรนิ คส์ (อี-เมล์) ของบุคคลที่ติดต่อในบริ ษทั /องค์กร / Surname, first name, address, telephone,
telefax, and e-mail address of contact person in company/organisation

่ องผูย้ นื่ คําร้ อง
* 33. ค่าใช้จ่ายในการดํารงชี พระหว่างการเดินทางและพํานักอยูข
applicant’s stay is covered

□ ตัวผูข้ อวีซ่าเอง / by the applicant himself/herself

อยูใ่ นความรับผิดชอบของ / Cost of travelling and living during the

□ มีผอู้ ื่นออกให้ (เจ้าของบ้านที่ให้พาํ นัก บริ ษทั /องค์กร) โปรดระบุ / by a

สิ่ งที่ช่วยในการดํารงชีพ / Means of support
□ เงินสด / Cash
□ เช็คเดินทาง / Traveller’s cheques
□ บัตรเครดิต / Credit card
□ ที่พกั ที่ได้ชาํ ระเงินแล้ว / Prepaid accommodation
□ ค่าพาหนะเดินทางที่ได้ชาํ ระเงินแล้ว / Prepaid transport
□ อื่นๆ (โปรดระบุ) / Other (please specify):
………………………………………………………..

sponsor (host, company, organisation), please specify

□ ตามที่ระบุในช่อง 31 และ 32 / Referred to in fields 31 or 32
□ อื่นๆ (โปรดระบุ) / Other (please specify): …………………….
สิ่ งที่ช่วยในการดํารงชี พ / Means of support
□ เงินสด / Cash □ ที่พกั ที่มีผจู้ ดั หาให้ / Accommodation provided
□ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพํานักมีผอู้ อกให้ / All expenses covered during

the stay

□ ค่าพาหนะเดินทางที่ได้ชาํ ระเงินแล้ว / Prepaid transport
□ อื่นๆ (โปรดระบุ) / Other (please specify): ……………………………

34. ข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ ของบุคคลในครอบครัวที่เป็ นประชากรของประเทศในสหภาพยุโรป
of the family member who is an EU, EEA or CH citizen

นามสกุล / Surname

ชื่อตัว / First name(s)

วันเดือนปี เกิด / Date of birth
วัน / day

เดือน / month

สัญชาติ / Nationality

□ คู่สมรส / Spouse □ บุตร / Child ……………..…………………..…..…….
□ ญาติผสู้ ื บเชื้อสายซึ่ งอยูใ่ นความดูแล / Dependent ascendant

TH / EN

หมายเลขหนังสื อเดินทาง หรื อเลขประจําตัวประชาชน
Number of travel document or ID card

ปี / year

ั บุคคลในครอบครัวที่เป็ นประชากรของประเทศสมาชิ กสหภาพยุโรป
35. ความเกี่ยวข้องผูกพันธ์กบ
Family relationship with an EU, EEA or CH citizen

36. เขียนที่วน
ั ที่ / Place and date

เขตเศรษฐกิจยุโรป และสวิสเซอร์ แลนด์ / Personal data

เขตเศรษฐกิจยุโรป หรื อ สวิสเซอร์ แลนด์

□ หลาน/ Grandchild

37. ลงนาม (สําหรับผูเ้ ยาว์ ผูป
้ กครองตามกฎหมายลงนามแทน)
Signature (for minors,
signature of parental
authority/legal guardian)
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ข้าพเจ้าทราบว่าค่าธรรมเนียมวีซ่าที่จ่ายไปแล้วจะไม่ได้รับคืนในกรณี ที่วีซ่าถูกปฏิเสธ / I am aware that the visa fee is not refunded if the visa is refused.
ใช้สาํ หรับคําร้องขอวีซ่าชนิดเข้าออกหลายครั้ง (ช่อง 24) / Applicable in case a multiple-entry visa is applied for (cf. field No 24)
ข้าพเจ้าทราบดีถึงความจําเป็ นที่จะต้องมีกรมธรรม์ประกันการเดินทางสําหรับการพํานักอยูค่ รั้งแรกและการไปเยือนประเทศสมาชิกเชงเกนในทุกๆครั้ง

I am aware of the need to have an adequate travel medical insurance for my first stay and any subsequent visits to the territory of Member States.

ข้าพเจ้าได้ทราบและยินยอมว่า การรวบรวมข้อมูลที่ระบุในแบบฟอร์ มน้ี รู ปถ่ายของข้าพเจ้า รวมถึงการพิมพ์ลายนิ้วมือ (หากมี) เป็ นข้อบังคับในการตรวจสอบค าร้องขอวีซ่า และข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า
ที่ปรากฏในค าร้องขอวีซ่า รวมถึงลายพิมพ์นิ้วมือ และ รู ปถ่าย ของข้าพเจ้า จะถูกส่งให้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศสมาชิกเชงเกน และด าเนินการโดยหน่วยงานเหล่าน้นั
เพื่อจุดประสงค์ในการพิจารณาตัดสิ นใจเกี่ยวกับค าร้องขอวีซ่าของข้าพเจ้า
ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณาค าร้องของข้าพเจ้า ไม่ว่าจะเป็ นการยกเลิก เพิกถอน หรื อต่ออายุวีซ่าที่ออกให้แล้ว จะถูกส่งเข้าไปเก็บไว้ใน ระบบข้อมูลวีซ่า (วีไอเอส) (๑) เป็
นระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน ๕ ปี ซ่ึงในช่วงเวลาดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน าข้อมูลมาใช้เพื่อตรวจสอบวีซ่า ณ ชายแดนภายนอกและภายในเขตประเทศสมาชิก
รวมถึงหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและล้ภัี ยของประเทศสมาชิก เพื่อท าการตรวจสอบเงื่อนไขในการเข้าเมือง การพักแรม และการพ านักโดยถูกกฏหมายในอาณาเขตของ ประเทศสมาชิก
ว่าเข้าเงื่อนไขครบถ้วนหรื อไม่ เพื่อการระบุตวั บุคคลที่ไม่มี หรื อหมดคุณสมบัติตามเงื่อนไขเหล่าน้นั เพื่อตรวจสอบค าร้องขอล้ภัี ย และ เพื่อก าหนดความรับผิดชอบในการตรวจสอบน้นั
ั
ภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง หน่วยงานที่ได้รับแต่งต้งของประเทศ
สมาชิก และต ารวจสากลยุโรปจะสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้เพื่อจุดประสงค์ในการป้ องกัน ติดตามตัวบุคคล และสื บสวนสอบสวน
ผูก้ ่อการร้าย และผูท้ ี่กระท าความผิดร้ายแรงอื่นๆ หน่วยงานของประเทศสมาชิกที่รับผิดชอบต่อการด าเนินการเกี่ยวกับข้อมูล Ministry of Foreign Affairs of the Grand Duchy of
Luxembourg, e-mail: www.gouvernement.lu/maee

ข้าพเจ้าตระหนักว่าในประเทศสมาชิกประเทศใดประเทศหน่ึง ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะได้รับหนังสื อแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลของตนเองที่บนั ทึกอย่◌ูในระบบข้อมูลวีซ่า และของประเทศสมาชิกที่ส่งข้อมูลน้นั
และมีสิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าที่ไม่ถูกต้อง และขอให้ลบข้อมูลที่เกี่ยวกับข้าพเจ้าที่ลกั ลอบน ามาโดยไม่ถูกกฏหมาย โดยค าร้องแสดงความจ านงของข้าพเจ้า หน่วยงานที่ตรวจสอบค
าร้องของข้าพเจ้าจะแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบว่า จะใช้สิทธิของตนในการตรวจสอบและแก้ไข หรื อยับย้งั ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ส่วนตัวของข้าพเจ้าอย่างไร รวมถึงการด าเนินการฟ้ องร้องในเรื่ องดังกล่าว
ั้ (รายละเอียดส าหรับติดต่อ) (Commission nationale de la protection des données : 41,
ตามกฏหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบของประเทศสมาชิกชาตินนๆ
avenue de la gare L-1611 Luxembourg Tel.: [+352] 26 10 60-1Fax: [+352] 26 10 60-29) จะรับเรื่ องร้องทุกข์เกี่ ยวกับการปกป้ องข้อมูลส่วนตัว
ั้ กต้องและสมบูรณ์ และทราบดีว่าการให้ขอ้ มูลที่เป็ นเท็จ จะมีผลท าให้ค าร้องขอวีซ่าของข้าพเจ้าได้รับการปฏิเสธ
ข้าพเจ้ารับรองว่า เท่าที่ขา้ พเจ้าทราบ ข้อมูลรายละเอียดที่ให้ไว้นนถู
หรื อวีซ่าที่ออกให้แล้วจะถูกยกเลิก และสามารถด าเนินคดีกบั ข้าพเจ้าภายใต้กฏหมาย ของประเทศสมาชิกซ่ึง เป็ นผูด้ าเนินการเกี่ยวกับค าร้องดังกล่าว ในกรณี ที่ได้รับการอนุมตั ิวีซ่า
ข้าพเจ้ายินยอมที่จะออกนอกอาณาเขตของประเทศสมาชิกก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ ข้าพเจ้าทราบว่าการมีวีซ่าเป็ นเพียงหน่ึงในคุณสมบัติต่างๆ เพื่อการเดินทางเข้าดินแดน ยุโรปของประเทศสมาชิก
เพียงแค่ได้รับวีซ่าอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าข้าพเจ้าจะมีสิทธิได้รับการชดเชยหากไม่สามารถปฏิบตั ิตามมาตรา ๕(๑) ของระเบียบ (สหภาพยุโรป) ที่ ๕๖๒/๒๐๐๖
(ประมวลกฏหมายว่าด้วยชายแดนของประเทศสมาชิกเชงเกน) และ ข้าพเจ้าจะถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ การมีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขในการเข้าประเทศจริ งหรื อไม่จะถูกตรวสอบอีกคร้ังหน่ึง
ในขณะที่เดินทางเข้าดินแดนยุโรปของประเทศสมาชิกเชงเกน
I am aware of and consent to the following: the collection of the data required by this application form and the taking of my photograph and, if applicable,
the taking of fingerprints, are mandatory for the examination of the visa application; and any personal data concerning me which appear on the visa
application form, as well as my fingerprints and my photograph will be supplied to the relevant authorities of the Member States and processed by those
authorities, for the purposes of a decision on my visa application.
Such data as well as data concerning the decision taken on my application or a decision whether to annul, revoke or extend a visa issued will be entered
into, and stored in the Visa Information System (VIS)1 for a maximum period of five years, during which it will be accessible to the visa authorities and
the authorities competent for carrying out checks on visas at external borders and within the Member States, immigration and asylum authorities in the
Member States for the purposes of verifying whether the conditions for the legal entry into, stay and residence on the territory of the Member States are
fulfilled, of identifying persons who do not or who no longer fulfill these conditions, of examining an asylum application and of determining
responsibility for such examination. Under certain conditions the data will be also available to designated authorities of the Member States and to Europol
for the purpose of the prevention, detection and investigation of terrorist offences and of other serious criminal offences. The authority of the Member
State responsible for processing the data is: Ministry of Foreign Affairs of the Grand Duchy of Luxembourg.
I am aware that I have the right to obtain in any of the Member States notification of the data relating to me recorded in the VIS and of the Member State
which transmitted the data, and to request that data relating to me which are inaccurate be corrected and that data relating to me processed unlawfully be
deleted. At my express request, the authority examining my application will inform me of the manner in which I may exercise my right to check the
personal data concerning me and have them corrected or deleted, including the related remedies according to the national law of the State concerned. The
national supervisory authority of that Member State (Commission nationale de la protection des données: 41, avenue de la gare L-1611 Luxembourg Tel.:
[+352] 26 10 60-1Fax: [+352] 26 10 60-29) will hear claims concerning the protection of personal data.
I declare that to the best of my knowledge all particulars supplied by me are correct and complete. I am aware that any false statements will lead to my
application being rejected or to the annulment of a visa already granted and may also render me liable to prosecution under the law of the Member State
which deals with the application.
I undertake to leave the territory of the Member States before the expiry of the visa, if granted. I have been informed that possession of a visa is only one of
the prerequisites for entry into the European territory of the Member States. The mere fact that a visa has been granted to me does not mean that I will be
entitled to compensation if I fail to comply with the relevant provisions of Article 5(1) of Regulation (EC) No 562/2006 (Schengen Borders Code) and I am
therefore refused entry. The prerequisites for entry will be checked again on entry into the European territory of the Member States.

เขียนที่วนั ที่ / Place and date

1

In so far as the VIS is operational
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ลงนาม (สําหรับผูเ้ ยาว์ ผูป้ กครองตามกฎหมายลงนามแทน)
Signature (for minors,
signature of parental
authority/legal guardian)
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General Data Protection Regulation
Information to visa applicants concerning the personal data provided upon application
Information on the processing of your personal data:
The collection of your personal data required by this application form, the taking of your photograph and the
taking of your fingerprints are mandatory for the examination of your visa application. Failure to provide such
data will result in the application being inadmissible.
The authorities responsible for processing the data in Luxembourg are:
Ministère des Affaires Etrangères et européennes
Bureau des Passeports, visas et légalisations
6, rue de l’Ancien Athenée
L-1144 Luxembourg
service.visas@mae.etat.lu
https://maee.gouvernement.lu/fr.html
Contact details of the data protection officer: dpo.mae@cgpd.etat.lu
The legal basis for the collection and processing of your personal data is set out in Regulation (EC) No 767/2008
(VIS Regulation), Regulation (EC) No 810/2009 (Visa Code) and Council Decision 2008/633/JHA.
The data will be shared with the relevant authorities of the Member States1 and processed by those authorities for
the purposes of a decision on your visa application.
The data and data concerning the decision taken on your application or a decision whether to annul, revoke or
extend a visa issued will be entered into, and stored in the Visa Information System (VIS) for a maximum period
of five years, during which it will be accessible to the visa authorities and the authorities competent for carrying
out checks on visas at external borders and within the Member States, immigration and asylum authorities in the
Member States for the purposes of verifying whether the conditions for the legal entry into, stay and residence on
the territory of the Member States are fulfilled, of identifying persons who do not or who no longer fulfil these
conditions, of examining an asylum application and of determining responsibility for such examination. Under
certain conditions the data will be also available to designated authorities of the Member States and to Europol
for the purpose of the prevention, detection and investigation of terrorist offences and of other serious criminal
offences.
Your personal data might also be transferred to third countries or international organisations for the purpose of
proving the identity of third-country nationals, including for the purpose of return. Such transfer may only take
place under certain conditions2. You can contact the authority responsible for processing the data (see contact
details above) to obtain further information on these conditions and how they are met in your specific case.

1

Austria, Belgium, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, The Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Norway, Iceland, Liechtenstein
and Switzerland
2
Article 31 of Regulation (EC) No 767/2008 (VIS Regulation)
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Under the General Data Protection Regulation3 and the VIS Regulation4, you are entitled to obtain access to your
personal data, including a copy of it, as well as the identity of the Member State which transmitted it to the VIS.
You also have the right that your personal data which is inaccurate or incomplete be corrected or completed, that
the processing of your personal data be restricted under certain conditions, and that your personal data processed
unlawfully be erased.
You may address your request for access, rectification, restriction or erasure directly to the authority responsible
for processing the data (see contact details above). Further details on how you may exercise these rights,
including the related remedies according to the national law of the State concerned, are available on its website
and can be provided upon request.
You may also address your request to any other Member State. The list of competent authorities and their contact
details is available at: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-andvisas/visa-policy/how_to_apply/docs/links_to_ms_websites_en.pdf
You are also entitled to lodge at any time a complaint with the national data protection authority of the Member
State of the alleged infringement, or of any other Member State, if you consider that your data have been
unlawfully processed. The data protection authority of Luxembourg is:
Commission Nationale pour la Protection des données
1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
https://cnpd.public.lu/fr/support/contact.html
https://cnpd.public.lu/fr.html
Please refer to the competent visa authority for information on the processing of other personal data that may be
necessary for the examination of your application.

3
4

Articles 15 to 19 of Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Article 38 of Regulation (EC) No 767/2008 (VIS Regulation)
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