
BEGÄRAN OM KONTROLL AV REGISTER-
UPPGIFTER

Registeransvariges namn och postadress

Om den registeransvarige vägrar att ge uppgifterna, bör den ge ett skriftligt intyg över
vägran (personuppgiftslagen 28 § ), i vilket orsaken för vägran framgår.

Jag vill kontrollera uppgifter från följande tidsperiod:

Jag vill kontrollera alla mina uppgifter

Jag vill ha följande dokument/ uppgifter:

Begäran Enligt personuppgiftslagens 26 § har var och en rätt att kontrollera sina uppgifter som har sparats i
ett personregister. Jag ber om att få veta, vi lka uppgifter som har sparats om mig i ert register.

Mera information hittas på www.tietosuoja.fi/27429.htm

Datum och
under-
teckning

Jag vill ha en utskrift över uppgifterna.

Jag bekantar mig med uppgifterna hos den registeransvarige.

Övriga kontaktuppgif ter ( t.ex. Telefonnummer under arbetst id, e-postadress)

Registrets namn

Underteckning av framställaren av begäran

Framställa-
re av
begäran

Adress

Plats och tidpunkt

Övriga nödvändiga individualiserande uppgif ter (t .ex. Personnummer)

Namn

ohje
Denna anvisning kan stängas genom att klicka på övre hörnet. Öppna anvisningen igen genom att klicka på anvisningsikonen. OBS! IKONEN SKRIVS INTE UT PÅ HANDLINGEN OM DET INTE FINNS ETT KRYSS I RUTAN  ”Annotations” I PUNKTEN ”Print Range” PÅ UTSKRIFTSMENYN. Använd helst tabulatortangenten för att gå vidare till nästa ifyllnadsfält (du kan också flytta dig mellan fälten genom att flytta  markören med hjälp av musen); till det föregående fältet kommer du med tangentskombinationen alt-tab. För att få ett kryss i den ruta du valt trycker du på Enter eller knapp 1 på musen. För att få bort krysset går du till rutan och trycker på musknappen. I ett fält med flera rader används Enter för radbyte. Innan du flyttar dig till nästa ifyllnadsfält kan du godkänna en text/ett kryss som du skrivit i ett tidigare ifyllnadsfält (=ändring av fältet) genom att trycka på Enter på högra sidan av tangentbordet bredvid siffertangenterna. Skriv inte mera text i ett fält än vad som syns på en gång. Använd blankettens egen tangent när blanketten är klar och du vill mata ut den. Blanketten kan tömmas med hjälp av knappen ”Töm blanketten”. 
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