
  REKISTERITIETOJEN TARKASTUSPYYNTÖ 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 

   Saapunut: ______________ 

Täytä lomake ja toimita se allekirjoituksella varustettuna tietosuojavastaavallemme (ei sähköpostilla).  
Henkilöllisyytesi varmistetaan (passi, kuvallinen henkilökortti) ennen tietojen tarkastamisoikeuden saamista ja tietojen luovuttamista 

Tarkastuspyynnön 
esittäjä 

Nimi 

Henkilötunnus 

Muut yhteystiedot (osoite, puhelin) 

Tarkastuspyyntö EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 15 perusteella pyydän saada tietää, mitä tietoja minusta on 
tallennettu ylläpitämäänne rekisteriin 

       Pyydän saada tietää, mitä tietoja minusta on tallennettu 

       ylläpitämäänne _________________________________________ rekisteriin 
     rekisterin nimi 

       Haluan seuraavat asiakirjat/tiedot: 

       Haluan tarkastaa tiedot seuraavalta ajanjaksolta: ___ / ___.20 ___ - ___/ ___20___ 

Tiedot toimitetaan ensisijaisesti henkilökohtaisen käynnin yhteydessä 

       Haluan tiedot nähtäväkseni henkilökohtaisen käynnin yhteydessä 

       Haluan tiedot tulosteena henkilökohtaisen käynnin yhteydessä 

Tarkastuspyynnön 
esittäjän 
allekirjoitus ja rooli 

Paikka ja aika: 
Allekirjoitus: ___________________________________ 

       rekisteröity itse             huoltaja 
     laillinen edustaja (maistraatin tai tuomioistuimen laillinen päätös esitettävä) 

Rekisterinpitäjän 
toimenpiteet 

   pyytäjän henkilöllisyys on tarkastettu          passi            kuvallinen henkilökortti 
       tarkastuspyynnön esittäjälle on annettu hänen pyytämänsä tiedot, pvm: ____________ 
       tarkastuspyynnön esittäjälle on annettu tilaisuus tutustua häntä koskeviin tietoihin, pvm: ___________ 
       tarkastuspyynnön esittäjän tietojen tarkastusoikeus on evätty. Hänelle on annettu tietosuoja-         
asetuksen mukainen kieltäytymistodistus, jossa perustelut. 

Tietojen 
luovuttajan 
allekirjoitus ja rooli 

 Päiväys                  allekirjoitus ja työtehtävä 

___ / ___.20 ___ - ___/ ___20___          ________________________           _________________________ 

Tarkastusoikeus on 
evätty 

Kieltäymyksen 
antajan 
allekirjoitus ja rooli 

       esittäjän tarkastusoikeus on evätty. 

Perustelut: _____________________________________________________________________________ 

Päiväys                       rekisterinpitäjän allekirjoitus ja työtehtävä 

___ / ___.20 ___ - ___/ ___20___        _______________________         ____________________________ 

Valitusoikeus Asia vieminen valvontaviranomaisen käsittelyyn. 
Lisätiedot: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle 
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