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Tietojen 
tarkastus 
 

Pyydän saada tietää, mitä tietoja minusta on talletettu ylläpitämäänne re-
kisteriin. 

Rekisterin nimi: 
       

____ Haluan seuraavat tiedot tai asiakirjat:  
 
 
____ Haluan tarkastaa seuraavat tietoni: 

 
 
____ Haluan tarkastaa tiedot seuraavalta ajanjaksolta:  
 
 

Tarkastuksen toteuttamistapa:  
____ Tutustun tietoihin rekisterinpitäjän luona  
 
____ Haluan tiedot tulosteena 
 
____ Haluan tiedot sähköpostitse 
 

Tietojen oikaisemi-
nen 

 

____ Haluan oikaista seuraavan virheellisen tiedon / virheelliset tiedot  
(täydennä listaa tarvittaessa): 
 

Virheellinen tieto Oikea muoto 

  

  

  
 

Tietojen poistami-
nen 

____ Haluan, että rekisterinpitäjä poistaa seuraavat tiedot: 
 
 

 
____ Haluan poistaa kaikki tietoni (”oikeus tulla unohdetuksi”). 
 

Käsittelyn rajoitta-
minen 

____ Haluan rajoittaa seuraavien henkilötietojeni käsittelyä: 

Tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada läpinäkyvästi tietoa henki-
lötietojen käsittelystä ja esittää alla mainitut käsittelyyn liittyvät pyynnöt. 
 
Rastita haluamasi vaihtoehdot ja täytä yhteystietosi, jotta voimme olla sinuun yhteydessä. 
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Käsittelyn vastusta-
minen 

____ Haluan vastustaa tietojeni käsittelyä. Henkilökohtainen erityinen 

syyni vastustamiseen on: 

 

 

____ Haluan kieltää suoramarkkinoinnin. 
 
____ Haluan kieltää tietojen käsittelyn markkinatutkimuksia varten. 
 
____ Tietojani ei saa käyttää sellaisen päätöksen tekemiseksi, joka perus-
tuu   pelkästään automaattisen käsittelyn, kuten profilointiin.  

Tietojen siirto   

____ Haluan siirtää tietoni toiseen järjestelmään. 

Pyynnön esittäjä  
Nimi  
      
 

Muut tarvittavat yksilöintitedot (esim. syntymäpäivämäärä)  

Osoite  
      

Puhelinnumero (pakollinen)  

      

Sähköpostiosoite (vapaaehtoinen)   

      

Päiväys ja allekirjoi-
tus  

Paikka ja aika  
      
 

Pyynnön esittäjän allekirjoitus  
      
 

Täytetty lomake tulostetaan ja allekirjoitetaan. Toimita lomake HDL:n toimipisteeseen ja valmistaudu osoitta-
maan henkilöllisyytesi (esim. ajokortti, kuvallinen Kela-kortti, voimassa oleva passi). Vaihtoehtoisesti voit pos-
tittaa lomakkeen osoitteeseen: Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr, Tietosuojavastaava, Alppikatu 2, 
00530 Helsinki. Vastaanotettuamme pyyntösi, olemme Sinuun yhteydessä 1kk:n kuluessa.  

______________________________________________________________________________ 
Alla olevat kentät täyttää vastaanottaja Helsingin Diakonissalaitos tai sen tytäryhtiöt 

Pyyntö vastaan-
otettu 

Päiväys  

      

Rekisterinpitäjän edustajan allekirjoitus, nimenselvennys, toimintayksikkö 

      

 

Henkilöllisyys tar-
kistettu 
 

____ Henkilöllisyystodistus esitetty  

____ Tunnettu henkilö 

____ Muu tapa, mikä 

Pyyntö evätty, pe-
rustelut 
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Oikeutesi rekisteröitynä 
 

Sinulla on rekisteröitynä useita oikeuksia, joista voit tehdä pyynnön käyttämällä oheista lo-

maketta. 

 

Sinulla on rekisteröitynä: 

• Oikeus saada tietoa mm. siitä, kuka käsittelee tietojasi ja tietojen käyttötarkoituk-

set sekä minne tietojasi luovutetaan (tiedonsaantioikeus).  

 

• Oikeus tarkastaa sinua koskevat henkilötiedot ja päivittää ne ajan tasalle (tarkas-

tus- ja oikaisuoikeus). Sinulla on myös oikeus saada tieto, että rekisterissä ei 

ole mitään henkilötietoja sinusta. 

 

• Oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista (tietojen poistooikeus) rekisteristä il-

man aiheetonta viivytystä esim. jos tietojen käsittelylle ei ole enää laillista perus-

tetta.  

 

• Oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista (tietojen rajoittamisoikeus) esim. 

jos rekisterissä olevat henkilötietosi ovat mielestäsi virheelliset. Tällöin käsittelyä 

rajoitetaan kunnes rekisterinpitäjä on varmistanut tietojen paikkansapitävyyden.  

 

• Oikeus vastusta henkilötietojesi käsittelyä (tietojen vastustusoikeus). Sinulla on 

henkilökohtaisen erityisen tilanteesi liittyvällä perusteella milloin tahansa oikeus 

vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Tämä edellyttää että käsittelyn perusteena 

on rekisterinpitäjän yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen, rekisterinpitä-

jälle kuuluvan julkisen vallan käyttäminen tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osa-

puolen oikeutettujen etujen toteuttaminen.  

 

Tämän lisäksi sinulla on milloin vaan oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä 

suoramarkkinointia ja markkinatutkimuksia varten. 

 

Sinulla on myös oikeus vastustaa sellaista päätöksentekoa, joka tapahtuu pel-

kästään auttomaattisen käsittelyn avulla, ja johon saattaa sisältyä profilointia, 

edellyttäen, että tätä kautta tehtävä päätös vaikuttaa sinuun merkittävästi.  

 

• Oikeus saada henkilötietosi, jotka olet toimittanut rekisterinpitäjälle ja oikeus siir-

tää tiedot rekisteristämme toiseen järjestelmään (tietojen siirto-oikeus), edellyt-

täen että käsittely perustuu suostumukseesi tai meidän väliseen sopimukseen. 

Tällöin sinulla on oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä 

ja sähköisessä muodossa. Jos se on teknisesti mahdollista, sinulla on myös oi-

keus saada tiedot siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle. 

 

Ilmoitamme jokaisesta oikaisusta, poistosta tai käsittelyn rajoituksesta vastaanottaryh-

mille, joille tietojasi on luovutettu, mikäli se on kohtuullisin toimenpitein toteutettavissa. 

 

Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle henkilötietojen käsitte-

lyyn liittyen.  

 

 
  
 


