Kainuun sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymä

Henkilötietolaki 26 §

Asiakasrekisteritietojen tarkastuspyyntö
Pyydän saada tietää, mitä tietoja
minusta
talletettu ylläpitämäänne asiakasrekisteriin.

huollettavastani

Nimi

päämiehestäni on

Henkilötunnus

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Olen asioinut seuraavissa sosiaalihuollon toimipisteissä:

Haluan tarkastaa asiakasrekisterin tiedot henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona
Päiväys ja omakätinen
allekirjoitus
Nimen selvennys

Mikäli yllä olevaan pyyntöön ei voida suostua, lähettää rekisterinpitäjä henkilötietolain 28 §:n mukaisen
kirjallisen kieltäytymistodistuksen, johon on kirjattu kieltäytymisen syy.
Lomakkeen lähetysosoite
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Kirjaamo
PL 400
87070 Kainuu
Lisätietoja tarvittaessa

Tietosuojavastaava puh. 044 797 0165

Rekisterinpitäjä täyttää
Päätös tietojen luovuttamisesta
Suostun
Päiväys ja
allekirjoitus
Nimenselvennys ja
virka-asema

Osoite
PL 400
87070 KAINUU

En suostu

. 20

Puhelin
08 61561
Telefax
08 6155 4270

Sähköposti
etunimi.sukunimi@kainuu.fi
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Henkilötietolaki
Eduskunnan päätöksen mukaan säädetään:
6 luku
Rekisteröidyn oikeudet
26 §
Tarkastusoikeus
Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä
häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on
samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisteriin tietoja käytetään ja
säännönmukaisesti luovutetaan. Silloin kun on kysymys 31 §:ssä tarkoitetusta automatisoidusta päätöksestä, rekisteröidyllä on
oikeus saada tieto myös tietojen automaattiseen käsittelyyn liittyvistä toimintaperiaatteista.
Luottotietotoimintaa harjoittavan rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä annettava tieto siitä, kenelle tai mihin tätä koskevia
henkilöluottotietoja on kuuden viimeisen kuukauden aikana luovutettu sekä keneltä tai mistä rekisteröityä koskevat tiedot ovat
peräisin.
Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai
tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. Perittävän korvauksen tulee olla kohtuullinen eikä se
saa ylittää tiedon antamisesta aiheutuvia välittömiä kustannuksia.

27 §
Tarkastusoikeuden rajoitukset
Edellä 26 §:ssä tarkoitettua tarkastusoikeutta ei ole, jos;
1) tiedon antaminen saattaisi vahingoittaa valtion turvallisuutta, puolustusta tai yleistä järjestystä ja turvallisuutta taikka haitata
rikosten ehkäisemistä tai selvittämistä:
2) tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille:
3) rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään yksinomaan historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka tilastointia varten; tai
4) rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään valvonta- ja tarkastustehtävissä ja tiedon antamatta jättäminen on välttämätöntä
Suomen ja Euroopan unionin tärkeän taloudellisen tai rahoituksellisen edun turvaamiseksi. Jos vain osa rekisteröityä
koskevista tiedoista on sellaisia, että ne 1 momentin mukaan jäävät tarkastusoikeuden ulkopuolelle, rekisteröidyllä on
oikeus saada tietää muut hänestä talletetut tiedot.
28 §
Tarkastusoikeuden toteuttaminen
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö
rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti
rekisterinpitäjän luona.
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä varattava rekisteröidylle tilaisuus tutustua 26 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin tai
annettava tiedot pyydettäessä kirjallisesti. Tiedot on annettava ymmärrettävässä muodossa. Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy
antamasta tietoja, hänen on annettava tästä kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi
tarkastusoikeus on evätty. Tarkastusoikeuden epäämisen veroisena pidetään sitä, että rekisterinpitäjä ei ole kolmen kuukauden
kuluessa pyynnön esittämisestä antanut kirjallista vastausta rekisteröidylle. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun
käsiteltäväksi.
Sen, joka haluaa tietää, mitä häntä koskevia tietoja on talletettu terveydenhuollon viranomaisen tai laitoksen, lääkärin tai
hammaslääkärin taikka muun terveydenhuollon ammattihenkilön pitämään, terveydentilaa tai sairautta koskevia henkilötietoja
sisältävään rekisteriin, tulee tehdä pyyntö tarkastusoikeutensa käyttämisestä lääkärille tai muulle terveydenhuollon
ammattihenkilölle, joka huolehtii tietojen hankkimisesta rekisteröidyn suostumuksella ja antaa tälle tiedon rekisterissä olevista
merkinnöistä. Menettelystä tarkastusoikeuden toteuttamisessa tai sen epäämisessä on voimassa, mitä 2 momentissa
säädetään.
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