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REKISTERITIETOJEN KORJAAMISVAATIMUS / OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN
JA / TAI POISTAMISEEN
Vaatimus tietojen
korjaamisesta

EU:n tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että
rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat
epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja
käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä,
muun muassa toimittamalla lisäselvitys.
EU:n tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus saada
rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta
viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman
aiheetonta viivytystä, kuitenkin edellyttäen 17 artiklan mukaisten perusteiden
täyttymistä.
Vaadin, että henkilörekisteriinne talletetut tietoni korjataan seuraavasti:

☐ Vaadin seuraavat tiedot oikaistaviksi:
Oikaistava tieto ja ehdotettu sanatarkka muutos ja perustelu

Vaatimus tietojen
poistamisesta

☐ Vaadin seuraavat tiedot poistettaviksi:
Poistettava tieto sanatarkasti ja perustelut
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Vaatimus tietojen
lisäämisestä

☐ Vaadin seuraavat tiedot täydennyksenä liitettäviksi alla mainittuun rekisteriin:
Lisättävä tieto sanatarkasti

Rekisterin nimi

Vaatimuksen
esittäjä

Nimi:
Muut tarvittavat yksilöintitiedot (esim. henkilötunnus):
Osoite:
Muut yhteystiedot (puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite):

Muuta
huomioitavaa

EU:n tietosuoja-asetuksen 12 artiklan mukaan 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut
tiedot ja kaikki 15–22 ja 34 artiklaan perustuvat tiedot ja toimenpiteet ovat
maksuttomia. Jos rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai
kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko
a) periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon tietojen tai viestien toimittamisesta
tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat hallinnolliset kustannukset; tai
b) kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea. Näissä tapauksissa rekisterinpitäjän
on osoitettava pyynnön ilmeinen perusteettomuus tai kohtuuttomuus.
EU:n tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaan 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.

Päiväys ja
allekirjoitus

Paikka ja aika:
Pyynnön esittäjän allekirjoitus ja nimenselvennys:
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Tietojen luovutus

Viranomainen täyttää
Tietojen pyytäjän henkilöllisyys on tarkistettu:
☐ Passi

☐ Ajokortti/kuvallinen henkilökortti
Paikka ja aika:
Henkilöllisyyden tarkastajan allekirjoitus, nimenselvennys ja virka-asema:

Lomake palautetaan Raision kaupungin tietosuojavastaavalle osoitteeseen:
tietosuojavastaava@raisio.fi
tai postitse osoitteeseen:
Raision kaupunki / tietosuojavastaava
PL 100, 21201 Raisio
tai asioimalla Raision kaupungintalolla osoitteessa Nallinkatu 2, 21200 Raisio.
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