
 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP ĐƠN: 

GIAO NHẬN HỘ CHIẾU 
 

Để bảo vệ quyền riêng tư của người nộp đơn, nhân viên của TRUNG TÂM BLS 
sẽ không mở phong bì dán kín của Lãnh sự quán và sẽ trực tiếp giao cho 
người nộp đơn hoặc đại diện được ủy quyền của họ. Do đó, Nhân viên tại văn 
phòng BLS sẽ không biết được tình trạng visa của người nộp đơn. 
 
Sau khi bạn lấy Hộ chiếu, bạn sẽ được yêu cầu kiểm tra tính chính xác của tất 
cả các chi tiết cá nhân của bạn được intrên visa trước khi rời khỏi Trung tâm 
Đăng ký Visa. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào, bạn phải liên hệ 
với Người Quản lý của Trung tâm bạn xin cấp thị thực visa này NGAY LẬP TỨC 
cơ quan cấp visa có những hành động hỗ trợ tiếp theo. 
 
Những sửa đổi như vậy chỉ được thực thi bởi cơ quan cấp visa theo quyết định 
của riêng họ và Trung tâm BLS không có bất kỳ vai trò nào trong đó. Người 
nộp đơn có thể thực hiện các quyền của mình để sửa chữa hoặc xóa bỏ theo 
Điều 4 của QUY ĐỊNH HỘI ĐỒNG (EC) số 1683/95 ngày 29 tháng 5 năm 
1995: 
 
“Không ảnh hưởng đến các quy định liên quan đến bảo vệ dữ liệu, cá 
nhân được cấp thị thực sẽ có quyền xác minh các thông tin cá nhân 
được nhập trên thị thực và những vị trí thích hợp, yêu cầu sửa chữa 
hoặc xóa bỏ. ” 
 
Nếu bạn không thông báo cho Trung tâm BLS về những sửa đổi như vậy tại 
thời điểm thu hộ chiếu, Trung tâm BLS sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ 
sự chậm trễ, thiệt hại hoặc bất kỳ tổn thất nào đối với người nộp đơn. 
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