Begäran om korrigering eller begränsning av användningen av
registrerade uppgifter
Den registrerades rättigheter
Regionförvaltningsverk vars register begäran gäller:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Regionförvaltningsverket i Lappland
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att få sina egna personuppgifter
korrigerade och rätt att bli glömd. Dataskyddsförordningen garanterar den registrerade
rätten att begränsa eller motsäga sig hanteringen av sina personuppgifter.
Jag begär att de uppgifter som finns sparade om mig i följande register
som jag har valt korrigeras:
Begäran om
korrigering

Personalens personalregister
Näringsförvaltningens personregister
Rättsskyddets personregister
Undervisnings- och kulturväsendets personregister
Social- och hälsovårdsväsendets personregister
Säkerhetsväsendets personregister
Miljötillståndens personregister
Miljö- och hälsoskyddets personregister
Arbetarskyddets personregister
Mer information om vad registren innehåller finns i
dataskyddsbeskrivningarna
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Följande uppgifter ska korrigeras:
Uppgifter som ska korrigeras och ett förslag på ordagrann ändring

Motivering till varför uppgifterna ska korrigeras

Jag begär att följande uppgifter ska läggas till som komplettering i de register jag har
valt:
Den kompletterande uppgiften ordagrant

Motivering till kompletteringen av uppgifterna
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Jag begär att de uppgifter som finns sparade om mig i följande register
som jag har valt raderas:
Begäran om
radering

Personalens personalregister
Näringsförvaltningens personregister
Rättsskyddets personregister
Undervisnings- och kulturväsendets personregister
Social- och hälsovårdsväsendets personregister
Säkerhetsväsendets personregister
Miljötillståndens personregister
Miljö- och hälsoskyddets personregister
Arbetarskyddets personregister

Ange ordagrant hur uppgiften som ska raderas lyder

Motivering till varför uppgifterna ska raderas
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Jag begär att användningen av de uppgifter som finns sparade om mig i
följande register som jag har valt begränsas:
Begäran om
begränsning

Personalens personalregister
Näringsförvaltningens personregister
Rättsskyddets personregister
Undervisnings- och kulturväsendets personregister
Social- och hälsovårdsväsendets personregister
Säkerhetsväsendets personregister
Miljötillståndens personregister
Miljö- och hälsoskyddets personregister
Arbetarskyddets personregister

Ange ordagrant hur uppgiften vars användning ska begränsas lyder

På vilket sätt föreslår du att användningen av uppgifterna ska begränsas?

Motivering till varför användningen av uppgifterna ska begränsas
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Jag begär att användningen av de uppgifter som finns sparade om mig i
följande register som jag har valt förbjuds:
Förbud att
använda
uppgifter

Personalens personalregister
Näringsförvaltningens personregister
Rättsskyddets personregister
Undervisnings- och kulturväsendets personregister
Social- och hälsovårdsväsendets personregister
Säkerhetsväsendets personregister
Miljötillståndens personregister
Miljö- och hälsoskyddets personregister
Arbetarskyddets personregister

Ange ordagrant vilka uppgifter som inte får användas

Motivering till förbudet att använda uppgifterna
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Begäran framförd av
Namn
Övriga identifieringsuppgifter (t.ex. personbeteckning)
E-postadress
Adress
Postnummer

Postanstalt

Övriga kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer under tjänstetid, e-postadress)

Underskrift
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande
Begäran skickas till registratorskontoret vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland till
adressen
PB 1, 13035 TAVASTEHUS
eller per epost till registratur.sodra@rfv.fi.
Om du sänder sekretessbelagt eller känsligt material rekommenderar vi att du använder
krypterad e-post.
Krypterad e-post: turvaviesti.avi.fi
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