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Tällä lomakkeella pyydetään muutosta Juupajoen kunnan henkilörekisterien sisältämiin henkilötietoihin.
Kun muutoksenhakija pyytää muutoksia joko omiin tai valvomansa henkilön rekisteritietoihin, hänen on
esitettävä henkilöllisyystodistuksensa. Lisäksi mikäli muutoksenhakija asioi rekisteröidyn puolesta,
muutoksenhakijan on esitettävä todistus siitä, että hänet on valtuutettu hoitamaan kyseisen rekisteröidyn
asioita.

PYYNTÖNI KOSKEE
☐

Rekisteritietojen tarkastamista (siirry kohtaan 1)

☐

Rekisteritietojen korjaamista (siirry kohtaan 2)

☐

Rekisteritietojen poistamista (siirry kohtaan 3)

1. REKISTERITIETOJEN TARKASTUSPYYNTÖ
☐

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15. artiklan perusteella pyydän saada tietää, mitä
henkilötietojani ylläpitämässänne henkilörekisterissä käsitellään.

☐

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15. artiklan perusteella pyydän saada tietää, mitä alaikäisen
lapseni/edunvalvottavani henkilötietoja ylläpitämässänne rekisterissä käsitellään

Yksilöinti
Mikäli mahdollista, niin yksilöikää rekisteri tai palvelu, johon tarkastuspyyntö kohdistuu. Tämä nopeuttaa
asian käsittelyä. Lisätietoa kunnan henkilörekistereistä löytyy Juupajoen kunnan Internet-sivuilta
osoitteesta http://www.juupajoki.fi/hallinto/tietosuojaselosteet.

Haluan tiedot ___.___.______ – ___.___.______ väliseltä ajalta olevista asiakirjoista
☐
☐

nähtäväksi / kuunneltavaksi viranomaisen luona
kopiona / tulosteena

Asiakirjat, jotka haluan tarkastaa
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2. REKISTERITIETOJEN KORJAAMISPYYNTÖ
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 16. artiklan mukaan henkilöllä, jonka tietoja käsitellään rekisterissä
(rekisteröidyllä) on oikeus vaatia, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistaan.
Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus, käsittelyn tarkoitukset huomioiden, saada puutteelliset henkilötiedot
täydennettyä.
☐

Vaadin, että henkilörekisteriinne tallennetut tietoni oikaistaan / täydennetään alla olevan
mukaisesti.

Yksilöinti
Mikäli mahdollista, niin yksilöikää rekisteri tai palvelu, johon oikaisupyyntö kohdistuu. Tämä nopeuttaa
asian käsittelyä. Lisätietoa kunnan henkilörekistereistä löytyy Juupajoen kunnan Internet-sivuilta
osoitteesta http://www.juupajoki.fi/hallinto/tietosuojaselosteet.

Vaadin seuraavat tiedot oikaistaviksi (ehdotettu sanatarkka muutos):

Vaadin seuraavat tiedot täydennettäviksi:

Täydennys- tai oikaisuvaatimukseni tueksi toimitan seuraavan lisäselvityksen (yksilöi liitteet)
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3. HENKILÖREKISTERIN TIETOJEN POISTAMISPYYNTÖ
Rekisterinpitäjän nimi:
Tämä lomake on tarkoitettu tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukaisen tietojen poistamispyynnön
tekemiseen. Oikeus tulla unohdetuksi tarkoittaa rekisteröidyn oikeutta pyytää rekisterinpitäjää
poistamaan esimerkiksi häntä koskevat vanhentuneet henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös
esimerkiksi oikeus peruuttaa suostumuksensa, johon käsittely on perustunut. Oikeutta tulla
unohdetuksi ei sovelleta lakisääteisiin rekistereihin. Tietojen poistaminen niistä ei ole mahdollista
lakisääteisen tehtävän suorittamiseen liittyvän käsittelyn yhteydessä.
Rekisterin nimi:
☐ Pyydän poistamaan seuraavat henkilötiedot (kuvaus poistettavaksi haluttavista tiedoista
mahdollisimman tarkasti sekä mahdolliset perustelut):

☐ Perun suostumukseni seuraavien henkilötietojeni käsittelemisen osalta:

Kenen tietoja oikaisupyyntö koskee, jos pyyntö ei koske allekirjoittajan omia tietoja:
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PYYNNÖN ESITTÄJÄN/REKISTERÖIDYN TIEDOT
Henkilö (rekisteröity), jonka tietoja pyydetään
(myös entiset nimet)

Henkilötunnus (pakollinen)

_______________________________________

_____________________________________

Pyynnön esittäjän nimi

Henkilötunnus (pakollinen)

_____________________________________

_____________________________________

Osoite

Postinumero ja toimipaikka

__________________________________

_____________________________________

Päiväys ja allekirjoitus

________________________________________

Pyyntö tietojen muuttamisesta käsitellään ilman aiheetonta viivästystä ja pyytäjälle lähetetään
tarvittaessa pyyntöön liittyvä päätös, jossa on ohjeet mahdollisen valituksen tekemistä varten.
Pyydettäessä rekisteröidylle ilmoitetaan myös vastaanottajat, joille tietojen poistosta on ilmoitettu.
Tietojen poisto voidaan jättää tekemättä tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) artiklassa 23 mainituilla
perusteilla.
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