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Henkilötietojen tarkastuspyyntö
EU:n yleinen tietosuoja-asetus art. 15
(Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala)

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15. artiklan perusteella pyydän saada tietää, mitä henkilötietojani
käsitellään ylläpitämissänne rekistereissä.
Pyydän huoltajana/edunvalvojana/valtuutettuna saada tietää, mitä alaikäisen lapseni/edunvalvottavani/valtuuttajani henkilötietoja käsitellään ylläpitämissänne rekistereissä
Pyynnön esittäjän nimi*
Henkilötunnus*
Puhelin*

Tietojen toimitusosoite* (tiedot voidaan toimittaa suojatulla sähköpostilla tai postitse).
Katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka
Sähköposti
Haluan tiedot postitse
Haluan tiedot suojatulla sähköpostilla

Huollettavan/edunvalvottavan/valtuutetun tiedot, jos heidän tietojaan pyydetään
Jos pyydät toisen henkilön kuin huollettavasi tietoja, liitä pyyntöön edunvalvontapäätös, edunvalvontavaltuutus tai
muu asiakirja, joka osoittaa oikeutesi tietojensaantiin.
Lapsen/edunvalvottavan/valtuutetun nimi
Henkilötunnus

Tarkastettavat tiedot * (tarvittaessa voit jatkaa erilliselle liitteelle)
Haluan seuraavia palveluja koskevat tiedot: ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Haluan tarkastaa kaikki tietoni
Pyydän tietoja seuraavalta
ajanjaksolta

Alkaen: _____/_____/_______ Päättyen: _____/_____/________

Päiväys ja allekirjoitus

Pyynnön vastaanottaja täyttää
Henkilöllisyys tarkastettu pyynnön toimittamisen yhteydessä

Vastaanottajan nimi ja yhteystieto

henkilöllisyystodistus
passi
kuvallinen kela-kortti
Pyynnön toimitusosoite
pyyntö tulee toimittaa henkilökohtaisesti. Lomakkeen jättäjän henkilöllisyys tarkastetaan.
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Henkilötietojen tarkastuspyyntö
EU:n yleinen tietosuoja-asetus art. 15
(Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala)

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 15 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus
saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai
että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin.
Artiklan mukaan rekisterinpitäjän on toimitettava jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.
Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin
kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot on toimitettava yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, paitsi jos rekisteröity toisin pyytää.
Tietosuoja-asetuksen 12 artiklan mukaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 13–16 artiklan
nojalla toimitetut tiedot ja toimenpiteet ovat maksuttomia.
Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, tai jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko
a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta
tai
b) pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai
kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän on
osoitettava pyynnön ilmeinen kohtuuttomuus.
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tietoihin pääsystä, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi
vaatimusta ei ole hyväksytty ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.
Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00520 Helsinki
puh. 029 56 16670
http://www.tietosuoja.fi/fi/
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