
US-VISIT, biometri og dig
The U.S. Department of Homeland Security’s US-
VISIT program leverer biometriteknologien til USAs 
U.S. kontorer for visumudstedelse samt indrejsesteder,  
som gør det muligt for USAs regering at fastsætte 
og bekræfte din identitet når du besøger USA. 
Indvandringsmyndighedernes tjenestemænd anvender 
disse oplysninger som en hjælp ved afgørelsen om 
udstedelse af visa og indrejsetilladelser.

Desuden indsamles dine digitale biometrifingeraftryk 
og fotografier for at beskytte din identitet i tilfælde 
af, at du mister dine rejsepapirer. I modsætning til 
navne og fødselsdatoer, som kan ændres, er din 
biometri enestående og praktisk talt umulig at 
forfalske. Indsamling af biometri hjælper også USAs 
regering med forebyggelsen imod illegal indrejse med 
forfalskede dokumenter. 

Brugen af biometri hjælper US-VISIT med at opnå 
disse lige så vigtige mål:

 • Øge sikkerheden for vore borgere og besøgende
 • Lette legitime rejser og erhverv
 • Sikre integriteten af indrejsesystemet
 • Beskytte vore besøgendes privatliv

Beskyttelse af dit privatliv
US-VISIT opretholder individuelle personers 
privatlivsbeskyttelse, og er samtidig med til at beskytte 
vore nationale grænser og indrejsesystem. Personlige 
oplysninger, indsamlet af US-VISIT, vil kun blive anvendt 
til det formål, de er blevet indsamlet til, medmindre 
andet udtrykkeligt autoriseres eller påbydes ved lov.

Spørgsmål vedrørende personlige oplysninger og  
US-VISIT programmet, kan indsendes til Department  
of Homeland Security’s Traveler Redress Inquiry 
Program (DHS TRIP) på  www.dhs.gov/trip.

Du kan også henvende dig med lignende spørgsmål 
til US-VISIT Privacy Officer, US-VISIT Program, 
Department of Homeland Security, Washington, DC 
20528, USA, eller på usvisitprivacy@dhs.gov.

www.dhs.gov/us-visit
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Hvad du kan forvente  
under dit ophold i USA
USA er en nation hvor forskellighed værdsættes højt, 
og folk fra hele verden er velkomne her. Oplysningerne 
nedenfor vil hjælpe dig gennem fremgangsmåden for 
indsamling af biometri, som anvendes på USAs kontorer for 
visumudstedelse, og i amerikanske lufthavne og havne.

Biometriprocedurer — indsamling af digitale fingeraftryk og 
fotografier — gælder for internationale rejsende med et ikke-
amerikansk pas eller visum.

Ansøgning om visum
Hvis du har brug for et 
visum, skal du henvende dig 
til det nærmeste kontor for 
udstedelse af amerikansk visum 
til et interview som en del af 
ansøgningsproceduren. Under 
dette interview kan du forvente 

at én af udenrigsministeriets konsulære repræsentanter vil:
 •  Gennemgå din ansøgning om visum samt understøttende 

dokumenter
 •  Indsamle din biometri (op til 10 digitale fingeraftryk 

og et digitalt fotografi)

For at lære mere om hele visumansøgningsproceduren kan 
du gå til www.UnitedStatesVisas.gov.

På vej til USA i luften og til vands
Repræsentantene for luft- eller 
skibsfartselskabet vil udlevere 
en hvid I-94-formular (hvis 
du har et visum) eller en 
grøn I-94W-formular (hvis 
du er en Visa Waiver Program 
rejsende), som skal udfyldes 
før ankomsten til USA.

Ved ankomst

Funktionæren vil scanne op til 10 af dine fingeraftryk,  
og take et fotografi af dig med et digitalkamera.

En funktionær fra US Customs and Border Protection 
(USAs told og grænsemyndighed) vil vejlede dig gennem 
inspektionsproceduren. Hav dine rejsepapirer klar, såsom 
dit pas og I-94-formular eller I-94 W-formular.

Funktionæren vil gennemgå dine rejsepapirer og 
stille dig spørgsmål, såsom årsagen til dit besøg  
og hvor længe opholdet vil vare.

Ved afrejse
Når du forlader landet, 
skal du aflevere din 
I-94-formular, eller 
I-94W-formular til en 
repræsentant for luft- eller 
skibsfartselskabet. Når du 
afleverer din formular, har 

du fuldført USAs indrejse-udrejse-procedure.

Du behøver ikke på 
nuværende tidspunkt 
at udregistrere ved et 
biometri-udrejsepunkt, 
da DHS har fuldført 
testen af biometri- 
udrejseprocedurerne. 

Imidlertid vil du i fremtiden, fra og med en dato 
som vil blive bekendtgjordt, blive bedt om at levere 
biometri ved udrejse fra USA.

??

Funktionæren vil give besked når du har gennemført 
proceduren.

Hvis du vil vide mere...
•  Gå til www.dhs.gov/us-visit hvis du vil vide mere om US-VISIT 

•  Send en e-mail til subscribeusvisit@dhs.gov for at modtage 
elektroniske opdateringer omkring US-VISIT

•  Gå til www.cbp.gov for yderligere oplysninger om 
U.S. Customs and Border Protection (USAs told og 
grænsemyndighed)

•  Gå til www.travel.state.gov for yderligere oplysninger om 
USAs udenrigsministerium


