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Rekisteritietojen tarkastuspyyntö 

Saapumispvm.         Diaarinro:            Vastaus annettu:       

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaisesti jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin 
talletetut tietonsa. Lisätietoja https://pelkosenniemi.fi/paatoksenteko-ja-osallisuus/Tietosuoja- ja 
tietoturva) 

Lomakkeen täyttämällä pyydätte saada tietää, mitä tietoja teistä on tallennettu Pelkosenniemen kunnan 
rekistereihin tai onko teistä tallennettu tietoja eri rekistereihin. Lomakkeen täyttämällä ja allekirjoittamalla 
voitte pyytää myös huoltajana tai edunvalvojana tai edunvalvontavaltuutettuna kyseisiä tietoja lapsestanne 
tai edunvalvottavastanne.  

Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti. Tietopyynnön selkeyden vuoksi yhdellä lomakkeella pyydetään yhtä 
henkilöä koskevia tietoja. Mikäli haluatte pyytää useamman henkilön tietoja, kannattaa teidän täyttää 
jokaisen henkilön osalta oma lomake. Kunta ei ota vastaan tarkastuspyyntöjä sähköpostitse tai puhelimitse 
tietoturvasyistä. 

 Tarkastusoikeus: Tietosuojalaki (2018/1050), Tietosuoja-asetus (2016/679) 15 artikla 

 Tiedonsaantioikeus: Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621    

Asiakas Sukunimi Etunimi Henkilötunnus 

Pyynnön Sukunimi Etunimi Henkilötunnus 
esittäjä 
(holhooja/muu Lähiosoite Sähköposti 
laillinen  
edustaja) Postinumero ja postitoimipaikka Puhelinnumero 

Pyyntö Pyydän saada tietää, mitä tietoja          minusta    huollettavastani    päämiehestäni 
on talletettu ylläpitämäänne asiakasrekisteriin. 

      Haluan tarkastaa tiedot seuraavalta ajanjaksolta:      -    

 Haluan seuraavat asiakirjat/tiedot:     

       Haluan saada nähtäväksi ja jäljennettäväksi viranomaisen luona. 

       Haluan tiedot tulosteena/kopiona. 

Päiväys ja Paikka Pvm: 
allekirjoitus 

Pyynnön esittäjän allekirjoitus ja nimenselvennys 

Alaikäisen 
suostumus 

Täytettävä pyydettäessä yli 12-vuotiaan lapsen tietoja. 
       Suostun siihen, että minua koskevat asiakirjat voi luovuttaa huoltajalleni. 
       Kiellän minua koskevien asiakirjojen luovuttamisen huoltajalleni. 

Paikka Pvm: 

https://pelkosenniemi.fi/paatoksenteko-ja-osallisuus/Tietosuoja-%20ja%20tietoturva
https://pelkosenniemi.fi/paatoksenteko-ja-osallisuus/Tietosuoja-%20ja%20tietoturva
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Allekirjoitus Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Lomakkeen lähetysosoite: Pelkosenniemen kunta, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi; kirjaamo@pelkosenniemi.fi 

Henkilöllisyys 
tarkastettu 

       Ajokortti        Henkilökortti, virallinen 

        Passi        Muu, mikä    

Tarkastus-/lokitietopyyntö tietosuojavastaavalle: 

Päiväys ja 
Paikka Pvm: allekirjoitus 

Tietosuojavastaavan allekirjoitus ja nimenselvennys 

Olette pyytäneet rekisteritietojenne tarkastamista henkilötietorekistereistä. Olemme tehneet kyseiset tarkastukset ja 
todenneet seuraavaa: 

Tarkastus-/lokiajon tulostiedot: 

       Tietojen käyttö on ollut asianmukaista. 

       Tietojen käyttö on liittynyt      palvelutapahtumiin. 

       Tietojen käyttö ei ole liittynyt           palvelutapahtumiin. 

       Poikkeavaa seuraavin perusteluin: 

Rekisterinpitäjä Pelkosenniemen kunta 

Toimenpiteet Em. henkilölle on 

       Annettu tiedot (tarvittaessa luettelo liitteenä) 

      Henkilökohtaisesti, pvm: 

      Lähetty postitse, pvm:     

       Tietojen tarkastusoikeus on evätty.  

       Em. henkilöstä ei ole tietoja rekisterissä 
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Tarkastusoikeuden 
vahvistaja/Tietojen 
luovuttaja 

Paikka Pvm: 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Tarkastusoikeus on henkilökohtainen. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa. Viranomainen voi JulkL 
11 §:n 2 ja 3 ja Tietosuojalain 33 ja 34 § nojalla painavasta syystä rajoittaa hakijan tarkastusoikeutta. Mikäli 
tarkastusoikeutta rajoitetaan, asiasta tulee antaa tietosuojalain 34 §:n mukaisesti rajoituksen syyt, ellei tämä 
vaaranna rajoituksen tarkoitusta. Lisäksi on annettava muutoksenhakuohjeet. Tarkastusoikeuden epääminen 
edellyttää erittäin tärkeää syytä ja siksi epääminen voi tulla kysymykseen vain poikkeustapauksissa. 
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