
Rekisterinpitäjä:    KAARINAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA                                                                                         
  
  
  
 
Pyydän saada tietää, mitä tietoja         minusta        huollettavasta on tallennettu ylläpitämäänne  
ikäihmisten palveluiden asiakastietorekisteriin

HAKIJA TÄYTTÄÄ

Ikäihmisten palvelut

  Haluan tarkistaa kaikki tietoni
  Haluan seuraavat asiakirjat / tiedot:

Haluan tarkastaa ajanjaksolla olevat tiedot

Tiedot pyydetään  kopiona asiakirjasta  nähtäväksi/luettavaksi

Pyynnön esittäjän omakätinen allekirjoitus ja nimenselvennys

HenkilötunnusPuhelinnumero

 Katuosoite 

   Postinumero ja postitoimipaikka

   Osoite johon tiedot pyydetään toimittamaan:

  PYYNNÖN ESITTÄJÄ

Kaarinan ikäihmisten palvelut siirtää tarvittaessa oma-aloitteisesti tämän tietopyynnön toimivaltaiselle viranomaisille. 
Tarkastuspyyntöön  vaaditaan allekirjoitus, konekielisenä tarkastuspyyntöä ei voi lähettää.

 Päiväys

Lisäselvitys tarvittaessa: 
 (HUOM! Tulostaa vain näkyvillä olevan tekstin. Tarvittaessa lisää erilliselle liitteelle)

Kotihoito
Omaishoito
Palveluasuminen
Perhehoito
Muu, mikä?

Tiedot annettu nähtäväksi  kirjallisena selvityksenä
VIRANHALTIJA TÄYTTÄÄ   Tarkastusoikeuden toteutuminen

 Pvm
 Viranhaltijan allekirjoitus ja virka-asema 
 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen 
REKISTERITIETOJEN TARKASTUSPYYNTÖ
Peruste: EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679 Art. 13-15

Vastaanottaja: Kaarinan kaupungin kirjaamo, kirjaamo@kaarina.fi (02) 588 4000
                                          PL 12, 20781 KAARINA

Jos rekisterinpitäjä epää tarkastusoikeuteni, rekisterinpitäjän on annettava tästä tietosuojalain 1050/2018 33-34§ 
mukaisesti kirjallinen kieltäytymistodistus. Kieltäytymistodistuksessa on mainittava myös kieltäytymisen syy.
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Henkilötietolain mukainen
REKISTERITIETOJEN TARKASTUSPYYNTÖ                                     
Peruste: Henkilötietolaki (523/99) 26 §
Pyydän saada tietää, mitä tietoja         minusta        huollettavasta on tallennettu ylläpitämäänne 
ikäihmisten palveluiden asiakastietorekisteriin
HAKIJA TÄYTTÄÄ
Ikäihmisten palvelut
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Vastaanottaja:             IKÄIHMISTEN PALVELUT, (02) 588 4000                                                             
                                          PL 12, 20781 KAARINA   
ajanjaksolla olevat tiedot
Tiedot pyydetään
Pyynnön esittäjän omakätinen allekirjoitus ja nimenselvennys
Jos rekisterinpitäjä epää tarkastusoikeuteni, rekisterinpitäjän on annettava tästä henkilötietolain 28 §:n mukaisesti
kirjallinen kieltäytymistodistus. Kieltäytymistodistuksessa on mainittava myös kieltäytymisen syy.
 Katuosoite 
   Postinumero ja postitoimipaikka
   Osoite johon tiedot pyydetään toimittamaan:
  PYYNNÖN ESITTÄJÄ
Kaarinan ikäihmisten palvelut siirtää tarvittaessa oma-aloitteisesti tämän tietopyynnön toimivaltaiselle viranomaisille.
Tarkastuspyyntöön  vaaditaan allekirjoitus, konekielisenä tarkastuspyyntöä ei voi lähettää.
Lisäselvitys tarvittaessa:
 (HUOM! Tulostaa vain näkyvillä olevan tekstin. Tarvittaessa lisää erilliselle liitteelle)
Tiedot annettu
VIRANHALTIJA TÄYTTÄÄ   Tarkastusoikeuden toteutuminen
 Viranhaltijan allekirjoitus ja virka-asema
 
Maija Laitinen
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Keskushallinto
Henkilötietolain mukainen rekisteritietojen tarkastuspyyntö
Eksote
Rekisteritietojen tarkastuspyyntö
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