MÄNTSÄLÄN KUNTA
Mustijoen perusturva

Henkilötietolaki 523/1999, 29§
Saapumispäivä:
Dnro:

REKISTERITIETOJEN KORJAAMISVAATIMUS

Vastaanottaja/rekisterinpitäjän nimi
Osoite

Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva
Kirjaamo / Tietosuojavastaava
Heikinkuja 4
04600 Mäntsälä

Potilaan/asiakkaan nimi

Henkilötunnus

Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Vaadin, että
potilasrekisterissä (terveydenhuollon tiedot)

asiakasrekisterissä (sosiaalihuollon tiedot)

minusta
huollettavastani
päämiehestäni olevat tiedot korjataan seuraavasti:
Vaadin seuraavat tiedot poistettavaksi (mainitse sanatarkasti poistettava tieto ja perustelut)

Vaadin seuraavat tiedot oikaistavaksi (mainitse sanatarkasti korjattava tieto, ehdotettu muutos
ja perustelut)

Vaadin seuraavat tiedot täydennyksenä liitettäväksi potilasrekisteriin (perustelut)

Vaatimuksen esittäjä

Potilas/asiakas

Päivämäärä

Huoltaja

Edunvalvoja (rastita oikea vaihtoehto)

Allekirjoitus
Nimen selvennys

PALAUTA LOMAKE YLLÄ MAINITULLE VASTAANOTTAJALLE / TIETOSUOJAVASTAAVALLE

Rekisterinpitäjä täyttää
Suostun
Päivämäärä

En suostu (Liite: kieltäytymistodistus, 29 §)
Allekirjoitus/nimen selvennys
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MÄNTSÄLÄN KUNTA
Mustijoen perusturva

Henkilötietolaki 523/1999, 29§

N:O 523/1999
Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 1999

HENKILÖTIETOLAKI
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku
Yleiset säännökset
1§
Lain tarkoitus
Tämän lain tarkoituksena on toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa
turvaavia perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä edistää hyvän tietojenkäsittelytavan
kehittämistä ja noudattamista.

6 luku
Rekisteröidyn oikeudet
29 §
Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen
kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa
rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.
Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava
asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei
ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai
jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon.
Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta
vaivaa.
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