PYYNTÖ SAADA TUTUSTUA MINUSTA
KERÄTTYIHIN TIETOIHIN
Saapumispäivä:___________________________
Vastaanottaja:___________________________

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

Pyyntöä
koskevat tiedot

Pyydän saada tutustua mitä minua koskevia henkilötietoja käsittelette
(EU-tietosuoja-asetus 679/2016 15 artikla)
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
tarkasteltava ajanjakso
.
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Tietojenantotapa

.
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Haluan tiedot jäljennöksenä alla olevaan osoitteeseen
Tutustun tietoihin palveluyksikössä
Me emme lähetä salassa pidettäviä tietoja sähköpostin välityksellä.

Rekisteröidyn/
Asiakkaan tiedot

Omakätinen allekirjoitus ja nimen selvennys

Paikka ja aika

(alaikäinen
vähintään 16
vuotias voi toimia
itsenäisesti)

Henkilötunnus ja muut yksilöintitiedot

Puhelinnumero

Lähiosoite

Postinumero ja –toimipaikka

Huoltajan/Laillisen
edustajan tiedot

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 osoitteeseen ODL tietosuojavastaava, PL 365, 90101 OULU.
Tietojen toimittaminen on pääsääntöisesti maksutonta. Lähetämme tiedot kuukauden sisällä pyynnön saapumisesta.
Mikäli emme suostu pyyntöönne, saatte asiasta kirjallisen kieltäytymistodistuksen. Teidän on hyvä ottaa itsellenne
jäljennös pyynnön esittämisestä asian mahdollista jatkokäsittelyä varten.
Rekisterinpitäjän toimenpiteet
Asiakkaan henkilöllisyys on varmistettu pyynnön/tietojen antamisen/tietojen lähettämisen
Varmentajan allekirjoitus ja nimenselvennys
yhteydessä (yliviivaa tarpeeton)
Luovutuspäivämäärä:
Luovuttajan allekirjoitus

.
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PYYNTÖ SAADA TUTUSTUA MINUSTA
KERÄTTYIHIN TIETOIHIN

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

Saapumispäivä:___________________________
Vastaanottaja:___________________________

PYYNNÖN TÄYTTÖOHJEET:
Kuka voi esittää pyynnön
Rekisteröity voi esittää pyynnön. Oikeus on henkilökohtainen omia rekisterissä olevia henkilötietoja koskeva oikeus.
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 tutustuu itse omiin tietonsa, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen. Mikäli
tutustumisoikeuden käyttö sisältyy edunvalvojalle annettuun määräykseen, hänellä on oikeus tutustua
päämiehensä tietoihin.
Rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, jonka henkilötietoja kerätään. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä tieto
siitä, että häntä koskevia tietoja käsitellään tai niitä ei käsitellä. Lisäksi hänellä on oikeus tietää ja saada tiedot käsittelyn
tarkoituksista, käsittelyajasta, henkilötietojen vastaanottajista, käsiteltävistä tiedoista, (ellei ole lakisääteistä perusteita olla
antamatta tietoja), käsiteltävien henkilötietojen automaattisen käsittelyn logiikasta sekä kyseisen käsittelyn mahdollisista
seurauksista.
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.
Tietojenantotapa:
Annamme tiedot teille pääsääntöisesti jäljennöksinä.
Tietosuoja-asetuksen (artikla 15) mukaan mikäli esitätte pyynnön sähköisesti, tiedot olisi toimitettava yleisesti käytetyssä
sähköisessä muodossa. Meidän on arvioitava millä tavalla kysyjän henkilöllisyys voidaan arvioida sekä miten tiedot voisi
toimittaa tietoturvallisesti sähköisesti. Meillä ei ole tarjota etäpääsyä suojattuun järjestelmäämme verkkotunnistetietojen
avulla. Vain Omakannassa asiakas voi katsella omia resepti- ja terveystietoja sähköisesti.
Tietojen antaminen
Tiedot toimitetaan teille kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Toimitetut tiedot ja toimet rekisteröidyn
oikeuksien toteuttamiseksi ovat maksuttomia. Voimme periä kohtuullisen maksun, jos pyyntönne on kohtuuton tai ilmeisen
perusteeton, erityisesti jos teette toistuvia tietopyyntöjä.
Mikäli emme suostu pyyntöönne, saatte asiasta kirjallisen kieltäytymistodistuksen, jossa on mahdollisen valitusviranomaisen
tieto.

