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EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaan jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa.
Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta 12 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä
tiedoista 11 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä.

Pyynnön esittäjän
yhteystiedot

Nimi
Muut tarvittavat yksilöintitiedot (esim. henkilötunnus)
Osoite
Muut yhteystiedot (esim. puhelinnumero, sähköpostiosoite)

Pyyntö

Haluan tarkistaa kaikki tietoni.
Haluan tarkistaa tiedot ajanjaksolta:

/

Haluan seuraavat asiakirjat/tiedot:
Pyyntö saada tieto tietyn asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että siitä käy ilmi mitä asiakirjaa/asiakirjan osaa pyyntö koskee.

Tutustun tietoihin rekisterinpitäjän luona.
Haluan tiedot tulosteena/kopiona.
Päiväys ja
allekirjoitus

Vastaus

Paikka ja aika
Pyynnön esittäjän allekirjoitus

Pyydetyt tiedot luovutetaan kokonaisuudessaan.
Jos tietoja kieltäydytään antamasta, tulee siitä antaa kirjallinen päätös.

Kieltäydymme antamasta pyytämäänne tietoa
Kokonaan.
Osittain, miltä osin:

Kieltäytymisperuste:

Päiväys ja
allekirjoitus

Paikka ja aika
Edustajan allekirjoitus, nimenselvennys, asema ja yhteystiedot

Tietojen tarkistuspyyntö

Rekisteröidyn tarkastusoikeus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 15 artiklan mukaan jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa ja kuinka niitä käsitellään. Jokaisella on myös oikeus saada jäljennös heitä koskevista henkilötiedoista siltä osin kuin jäljennöksen antamisella ei ole haitallisia vaikutuksia muiden henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621
9§
Tiedonsaanti julkisesta asiakirjasta
Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Tiedon antaminen asiakirjasta, joka 6 ja 7
§:n mukaan ei ole vielä julkinen, on viranomaisen harkinnassa. Harkinnassa on otettava huomioon, mitä 17 §:ssä säädetään.
10 §
Tiedonsaanti salassa pidettävästä asiakirjasta
Salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin erikseen tässä laissa säädetään. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon.
11 §
Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin
Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada
asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn tietyin edellytyksin.
12 §
Oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta
Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista 11 §:n 2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksin, jollei laissa toisin säädetä.

