Tervolan kunta

Rekisteritietojen korjausvaatimus

Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä
oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn
kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Tällä lomakkeella vaadin, että
henkilörekisteriinne talletetut tietoni korjataan tai poistetaan vaatimuksen mukaisesti.
1
Vaatimus

Rekisterin nimi
Hallinto-osasto
⃝ Henkilöstörekisteri
⃝ Maatalous- ja lomitusasiakasrekisteri
⃝ Päätöksentekorekisteri
⃝ Siivouspalveluiden asiakasrekisteri
⃝ Talousrekisteri
⃝ Työnhakijarekisteri
⃝ Työpajatoiminnan asiakasrekisteri

Tekninen osasto
⃝ Kameravalvontarekisteri
⃝ Kiinteistö- ja maanomistusrekisteri
⃝ Rakennusvalvontarekisteri
⃝ Teknisten palveluiden asiakasrekisteri

Sivistysosasto
⃝ Opetuksen asiakasrekisteri
⃝ Oppilas- ja opiskelijahuoltorekisteri
⃝ Vapaa-aikapalveluiden asiakasrekisteri
⃝ Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri

1a
Tietojen oikaisu

Oikaistava tieto

Tiedon oikaisuvaatimuksen perustelu

Ehdotettu sanatarkka muutos
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1b
Tietojen poisto

Rekisteritietojen korjausvaatimus
Poistettava tieto sanatarkasti

Tiedon poistovaatimuksen perustelu

1c
Tietojen täydennys

Täydennettävät tiedot sanatarkasti

Tiedon täydentämisvaatimuksen perustelu

2
Vaatimuksen
esittäjä

Nimi

Henkilötunnus

Osoite

Puhelinnumero

Sähköposti
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3
Vaatimuksen
kohteena oleva
henkilö

Rekisteritietojen korjausvaatimus
Henkilö, jonka tietoja muutos- tai poistovaatimus koskee
⃝ Vaatimuksen esittäjä (tunnistetiedot kohdassa 2)
⃝ Huollettava
Huollettavan nimi

Huollettavan henkilötunnus

Huollettavan osoite

Huollettavan puhelinnumero

4
Paikka, aika ja
allekirjoitus

Huollettavan sähköpostiosoite

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennös

A. Ohje lomakkeen täyttämiseen
Rekisterin nimi: Valitse rekisteri, jonka osalta vaadit tietojesi muuttamista tai poistamista. Voit valita myös useamman
kuin yhden. Kaikki rekisteriselosteet löytyvät kunnan verkkosivuilta.
1 a-c: Valitse, vaaditko tällä lomakkeella tietojen oikaisua, poistoa vai täydennystä. Täydennä valitsemasi kohdan
tiedot selkeällä käsialalla. Jatka tarvittaessa erilliselle paperille.
Vaatimuksen esittäjä ja vaatimuksen kohteena oleva henkilö: Täytä selvällä käsialalla vaatimuksen esittäjän ja
vaatimuksen kohteena olevan henkilön tiedot.
Muista lopuksi allekirjoittaa lomake ja palauttaa se kuntaan joko sähköisesti tai suljetussa kuoressa.
B. Tervolan kunnan rekisteriselosteet
Rekisteriselosteet ja informointiasiakirjat löydät kunnan verkkosivuilta www.tervola.fi/kunta-ja-hallinto/tietosuoja.
C. Muutos- tai poistovaatimuslomakkeen toimittaminen
Muutos- tai poistovaatimukset voi toimittaa kuntaan
1) sähköisesti osoitteeseen tervolan.kunta@tervola.fi,
2) käymällä virastotalolla (Keskustie 81) tai
3) lähettämällä postitse osoitteeseen:
Tervolan kunta
Kirjaamo
Keskustie 81
95300 Tervola
Kuoreen voit merkitä tunnukseksi "Rekisteritietojen korjausvaatimus". Emme korvaa lähettäjälle aiheutuneita
mahdollisia postikuluja.

