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Känn till dina rättigheter
Eurojust är ett av Europeiska unionens (hädanefter EU) organ, som inrättades 2002 för
att förbättra effektiviteten hos de behöriga
myndigheterna inom EU:s medlemsstater, i handläggandet av utredning och åtal av grov gränsöverskridande och organiserad brottslighet.
För att att kunna uppfylla sitt uppdrag, behandlar Eurojust avsevärda informationsmängder,
ofta av privat art, som hänför till dömda personer, vittnen och brottsoffer. För mer information, gä till Eurojusts hemsida: www.eurojust.europa.eu.
Det gemensamma tillsynsorganet (hädanefter
JSB), är en oberoende övervakare, som inrättats enligt artikel 23 i Eurojust-beslutet, och
övervakar kollektivt Eurojusts verksamhet
avseende behandling av personuppgifter och
säkerställer att det sker i enlighet med Eurojust-beslutet.
.

Vilka rättigheter har du?
Tillgångsrätt
Du har rätt till tillgång till alla uppgifter om
dig som Eurojust kan inneha, eller så kan du
begära att få sådana uppgifter kontrollerade.
Det kostar inget att utöva denna rättighet. Eurojust måste handlägga din begäran inom tre
månader.
Eurojust kan emellertid avslå din begäran om
tillgång till uppgifter, om så behövs, för att:
a) Eurojust ska kunna fullfölja sina uppdrag
och uppgifter
b) skydda en pågående nationell utredning,
eller
c) skydda tredje mans rättigheter och friheter.
Om du inte är nöjd med Eurojusts beslut, kan
du överklaga beslutet hos JSB.
Rätt till korrigering, radering eller
blockering
Du har rätt att begära att Eurojust korrigerar, blockerar eller raderar felaktiga eller ofull-

ständiga uppgifter om dig. Om du inte är nöjd
med Eurojusts svar, kan du hänskjuta ärendet
till JSB inom 30 dagar efter det att du erhållit
Eurojusts beslut.
Vart en begäran om tillgång skall ställas
För att utöva tillgångsrätten, skall du sända
en skriftlig begäran om tillgång till Eurojust
eller till en av följande behöriga myndigheter
(www.eurojust.europa.eu/jsb-datarights.
htm#contacts). Du kan välja en av dessa
myndigheter att ställa din begäran till, och
tillgångsrätten kommer att behandlas i enlighet med lagen i den medlemsstat i vilken
myndigheten är belägen.
Att överklaga
För att överklaga skall du sända en skriftligt klagan till JSB:s sekretariat inom 30 dagar efter det att du erhållit Eurojusts beslut.
I skrivelsen till JSB skall du beskriva grunden
för din klagan.
Följande uppgifter måste anges tydligt: vem
som klagar, vad klagan avser och på vilka
grunder. Klagan skall åtföljas av all stödjande
dokumentation som finns. Du kan dra tillbaka
klagan närsomhelst.
JSB:s sekretariat skall skriva till dig inom fyra
veckor efter att de mottagit klagan, för att
bekräfta mottagandet, samt ge dig allmän information om förfarandet för överklaganden.

All korrespondens skall ställas till:
Eurojust
JSB Secretariat
PO Box 16183
2500 BD The Hague
Netherlands
E-mail: jsb@eurojust.europa.eu

