
Informasjon om behandling av 
personopplysninger i mottak 
Du som er asylsøker skal følges opp på en god måte. 
Mottaket og UDI kan behandle personopplysninger om deg 
som er nødvendige for å kunne 

• tilby deg en plass i mottak 
• sørge for at du får de pengene du har krav på 
• gi god omsorg til deg som er enslig mindreårig 

asylsøker 
• følge deg opp på en måte som er tilpasset deg, i 

mottaket du bor i 
• følge deg opp dersom du får avslag på søknaden din 

om beskyttelse og må reise hjem 
For å få til dette må mottaket, på vegne av UDI, registrere og 
bruke bestemte personlige opplysninger om deg. 
Når vi behandler personopplysningene dine, skjer det innenfor 
rammene av de lovene og forskriftene som regulerer 
oppgavene og pliktene våre, utlendingsloven, 
forvaltningsloven og personopplysningsloven. 
Mottaket og UDI har taushetsplikt og kan bare utlevere 
personopplysningene dine hvis det står i loven at vi kan gjøre 
det eller hvis du samtykker til det. 

Du kan ta kontakt med mottaket for å få informasjon om  
• hvilke personopplysninger det har registrert om deg  
• hvor opplysningene er hentet fra  
• hvordan de blir brukt  
• hvordan de er sikret  

Du kan kreve at opplysninger om deg som er feil, blir rettet 
eller slettet. Du kan også be mottaket eller UDI om å få en 
utskrift av personopplysningene.  
Du kan lese mer om hvordan UDI bruker 
personopplysningene dine i Utlendingsdirektoratet (UDI) sin 
personvernerklæring. Den finner du på udi.no. 

Underskrift og bekreftelse  
☐ Jeg har forstått informasjonen jeg har fått i dette skrivet. 

Sted og dato Underskriften til deg som er asylsøker / verge 
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