PYYNTÖ ASIAKASREKISTERITIETOJEN
OIKAISEMISEKSI JA POISTAMISEKSI

PL 365, 90101 Oulu, www.odl.fi
Tietoturvaluokka: Täytettynä salassa pidettävä

Pyyntöä
koskevat tiedot
(tarvittaessa
erillinen liite)

Saapumispäivä:_______________________
Vastaanottaja:_________________________

Pyydän EU-tietosuoja-asetuksen (679/2016 16–17 artikla) nojalla, että minusta kirjatut
tiedot seuraavan ODL:n toimipisteen ja/tai palvelun nimi:
ODL Hoivapalvelut
Ikääntyvien palvelut (palveluasuminen, kuntoutus, päivätoiminta)
Lastensuojelupalvelut
ODL Säätiö
Diakonia- ja yhteisötoiminta (vapaa-ehtoistoiminta, avustukset,
lahjoitukset)
Työelämän kehittämishankkeet, Hyvinvointihankkeet
Liikuntaklinikka
Sosiaalinen nuorisotyö (Etsivä nuorisotyö, PAKU, Tsemppi, Etä-Laku, Vamos
Midset toiminta, Walkers)
Työelämäpalvelut
Kidutettujen kuntoutus
ODL Konserni
Kiinteistöpalvelut (asuntojen ja toimitilojen vuokraus) (??avaimet,
kulkunapit)
muu, mikä

oikaistaan (täydentäkää alle merkinnän pvm, oikaistava tieto ja ehdottamanne
muutos sanatarkasti ja perustelut):

täydennetään yllä mainitun palvelun asiakasrekisteriin (täydentäkää alle
merkinnän pvm, lisättävä tieto sanatarkasti ja ehdottamanne muutos sanatarkasti ja
perustelut):

poistetaan (täydentäkää alle merkinnän pvm, poistettava tieto ja ehdottamanne
muutos sanatarkasti ja perustelut):

Mitä yksilöidympi, perustellumpi ja selkeämpi pyyntönne on, sitä paremmin pystymme sitä
käsittelemään. Jos teillä on jokin asiakirja, jolla voitte osoittaa pyynnössänne esitetyt tiedot oikeiksi,
liittäkää tällainen asiakirja pyyntöönne.
Omakätinen allekirjoitus ja nimen selvennys
Paikka ja aika
Pyynnön esittäjä
alaikäinen vähintään
16 vuotias voi toimia
itsenäisesti

Huoltajan/Laillisen
edustajan tiedot

Henkilötunnus ja muut tarvittavat yksilöintitiedot

Puhelinnumero

Lähiosoite

Postinumero ja –toimipaikka

Asiakkaan mahdollisen huoltajan (alaikäinen 13 - alle 16 vuotias tarvitsee vanhempainvastuunkantajan suostumuksen) tai laillisen edustajan

(valtakirjan kopio liitteenä) nimi

Huoltajan/laillisen edustajan osoite (jos eri kuin edellä) ja puhelinnumero

Lähettäkää pyyntö ODL tietosuojavastaava, PL 365, 90101 OULU.
Mikäli emme suostu pyyntöönne, saatte asiasta kirjallisen ilmoituksen. Teidän on hyvä ottaa itsellenne jäljennös
pyynnön esittämisestä, asian mahdollista jatkokäsittelyä varten.

PYYNTÖ ASIAKASREKISTERITIETOJEN
OIKAISEMISEKSI JA POISTAMISEKSI

PL 365, 90101 Oulu, www.odl.fi
Tietoturvaluokka: Täytettynä salassa pidettävä

Saapumispäivä:_______________________
Vastaanottaja:_________________________

PYYNNÖN TÄYTTÖOHJEET:
Kuka voi esittää pyynnön
Rekisteröity voi esittää pyynnön. Henkilökohtaisesta oikeudesta poikkeuksena on alaikäinen ja täysi-ikäinen, joka ei
mielenterveydenhäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi pysty päättämään asioistaan.
Alaikäinen joka on vähintään 16 vuotias voi toimia itsenäisesti. 13 vuotias mutta vielä alle 16 vuotias tarvitsee
vanhempainvastuunkantajan suostumuksen tai valtuutuksen. Alle 13 vuotiaan tiedot voi pyytää huoltaja.
Pääsääntöisesti päämies toimii itsenäisesti, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen. Mikäli tietojen
oikaisu ja poisto sisältyy edunvalvojalle annettuun määräykseen, hänellä on oikeus toimia päämiehensä puolesta.

Pyynnön esittämistapa
Kirjallinen allekirjoitettu pyyntö postin välityksellä ODL:n tietosuojavastaavalle.
Suullisesti esitetty pyyntö paikanpäällä ODL:lla, valmistautukaa todentamaan henkilöllisyytenne kuvallisesta kortista
(ajokortti, passi, henkilökortti, kuvallinen Kela-kortti).
Mikäli esitätte pyynnön puhelimitse, meidän on pystyttävä vahvistamaan henkilöllisyytenne.
Sähköpostilla lähetetty pyyntö: asioijan henkilöllisyyttä ei pystytä luotettavasti todentamaan. Pyydämme esittämään
allekirjoitetun pyynnön kirjallisesti postitse tai henkilökohtaisesti paikanpäällä.
Pyyntöä koskevat tiedot:
Yksilöikää mahdollisuuksien mukaan palvelu, jonka tietojen käsittelystä haluatte tietää ja rajatkaa mahdollinen tarkasteltava
ajanjakso.
Lähettäkää pyyntö osoitteeseen ODL tietosuojavastaava, PL 365, 90101 OULU.
Vastauksen antaminen
Vastaus toimitetaan teille kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Toimet rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi
ovat maksuttomia.
Mikäli emme suostu pyyntöönne, saatte asiasta kirjallisen kieltäytymistodistuksen, jossa on mahdollisen valitusviranomaisen
tieto.

