OIKEUS TIETOJEN KORJAAMISEEN JA OIKAISUUN
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 679/2016) mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot.
Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset
tiedot täydennettyä.
Sinulla on oikeus vaatia, että sinua tai huollettavaasi koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset
tiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia, että
tarpeettomat tietosi poistetaan. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken
mukaan, huomioiden voimassa oleva erityislainsäädäntö.
Ellei oikaisupyyntöäsi hyväksytä, saat asiasta kirjallisen todistuksen, jossa mainitaan ne syyt, joihin
perustuen vaatimustasi ei ole hyväksytty. Tällöin sinulla on oikeus oikeussuojakeinoihin, kuten mahdollisuus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Oikaisupyynnön esittäjään otetaan tarpeen vaatiessa yhteyttä lisätietojen kysymiseksi.
Oikaisupyyntö on lähtökohtaisesti maksuton, mutta usein toistuvien pyyntöjen tai erityisen laajojen
pyyntöjen yhteydessä voidaan periä hallinnollisten kustannusten mukainen maksu.
Lomake palautetaan LLKY:n toimintayksikköön tai info-pisteelle tai kirjepostina osoitteella:
Terveyspalveluja koskevat pyynnöt
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Terveyspalvelujohtaja
Hallintoaukio
PL100
61801 KAUHAJOKI
Sosiaalipalveluja koskevat pyynnöt
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Sosiaalipalvelujohtaja
Hallintoaukio
PL100
61801 KAUHAJOKI
Muita palveluja koskevat pyynnöt
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Arkisto
Hallintoaukio
PL100
61801 KAUHAJOKI
Mikäli tarvitset apua tai lisätietoja, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan:
Teknologiapuisto 1
61800 Kauhajoki
Puhelin (vaihde): 06 2413 2000
http://www.llky.fi/fi/asiakkaalle/tietosuojavastaava.link

Yksityisyyden suojan takaamiseksi pyyntöä ei tule lähettää sähköpostilla.

Tietojen korjauspyyntö
Vastaanotettu ___ / ___ / ______
Pyynnön esittäjä

Henkilötunnus

Yhteystiedot

Puhelinnumero

Oikaisuvaatimuksen yksilöinti
Kerro mahdollisimman tarkasti, mistä tiedoista on kyse sekä erittele mm. tietojen päiväys ja laatija

Palvelu, jota pyyntö koskee:_______________________________________________________
Yksikkö, jossa tieto on tallennettu:__________________________________________________

□ Vaadin seuraavat tiedot oikaistaviksi
Oikaistava tieto ja ehdotettu sanatarkka muutos perusteluineen

□ Vaadin seuraavat tiedot poistettaviksi
Poistettava tieto sanatarkasti perusteluineen

□ Vaadin seuraavat tiedot täydennyksenä liitettäviksi rekisteriin
Lisättävä tieto sanatarkasti perusteluineen

Oikaistavan tiedon päiväys ___ / ___ / ______

□ Jatkuu erillisessä liitteessä
Pyynnön esittäjän henkilöllisyys varmistetaan riittävällä varmuudella, varaudu esittämään henkilötodistus.

________________________________________ ____________________________ ___ / ___ / _____
Pyynnön esittäjän allekirjoitus
Paikka ja aika
Mikäli pyyntöä ei hyväksytä, tämä ratkaisu on kirjallinen todistus kieltäytymisestä. Todistuksessa
on mainittu kieltäytymisen syy. Halutessanne voitte saattaa asian tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi
osoitteella: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 315, 00181 HELSINKI
Rekisterinpitäjä täyttää

□ Korjaus tehdään pyynnön mukaisesti
□ Korjausta ei tehdä
□ Korjaus tehdään osittain
Perustelu kieltäytymiselle tai osittaiselle kieltäytymiselle:

Epäämistilanteessa tämä kieltäytymispäätös lähetetään pyynnön esittäjälle

_______________________________________________________________________________________
Rekisterinpitäjän edustajan nimi, asema ja yhteystiedot

__________________________________
Rekisterinpitäjän edustajan allekirjoitus

______________________________ ___ / ___ / _____
Paikka ja aika

