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Asiakasrekisteriin tallennetun tiedon korjaamisvaatimus
Pyydän seuraavan sosiaalihuollon yksikön asiakasrekisteriin tallennetun tiedon korjaamista
minusta

huollettavastani

päämiehestäni

Yksikkö, mikä

Asiakkaan nimi

Henkilötunnus

Huoltajan/edunvalvojan nimi

Henkilötunnus

Lähiosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Pyydän seuraavat tiedot poistettavaksi (mainitse sanatarkasti poistettava tieto ja perustelut)

Pyydän seuraavat tiedot muutettavaksi (mainitse sanatarkasti korjattava tieto, ehdotettu muutos ja
perustelut)

Pyydän seuraavat tiedot täydennyksenä liitettäväksi yllä olevaan rekisteriin (perustelut)

Jos mahdollista, niin pyydämme liittämään korjattavasta asiakirjasta kopion, johon pyydämme
tekemään korjaus/muutosesitykset.
Jos tiedon korjausvaatimukseeni ei suostuta, rekisterinpitäjän on tietosuoja-asetuksen 12 artiklan kohdan 4
mukaisesti ilmoitettava viipymättä rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus
valvontaviranomaiselle.
Allekirjoitus ja
päivämäärä
Päivämäärä

potilaan

huoltajan

edunvalvojan allekirjoitus (rastita oikea vaihtoehto)

Allekirjoitus

Nimenselvennös

Lomakkeen
lähetysosoite

Osoite
Sotkamontie 13
87300 Kajaani

Kainuun keskussairaala
Potilaskertomusarkiston kirjaamo
Sotkamontie 13
87300 Kajaani
Puhelin
044 748 1812
040 544 8139

Sähköposti
sote.arkisto@kainuu.fi
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EU:n tietosuoja-asetus 2016/679

I luku
Yleiset säännökset

1 artikla

Kohde ja tavoitteet
1. Tällä asetuksella vahvistetaan säännöt luonnollisten henkilöiden suojelulle henkilötietojen
käsittelyssä sekä säännöt jotka koskevat henkilötietojen vapaata liikkuvuutta
2. Tällä asetuksella suojellaan luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia ja erityisesti
heidän oikeuttaa henkilötietojen suojaan
3. Henkilötietojen vapaata liikkuvuutta unionin sisällä ei saa rajoittaa eikä kieltää syistä, jotka liittyvät
henkilöiden suojeluun henkilötietojen käsittelyssä

III luku
Rekisteröidyn oikeudet
12 artikla kohta 4
Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän on
ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta rekisteröidylle
syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita
oikeussuojakeinoja
16 artikla
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä
koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin,
rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muuassa toimittamalla
lisäselvitys

Osoite
Sotkamontie 13
87300 Kajaani

Puhelin
044 748 1812
040 544 8139

Sähköposti
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