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Henkilötietojen tarkastuspyyntö osoitetaan: 

Henkilötietojen tarkastuspyyntö 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on turvakotien asiakastietojen rekisterinpitäjä ja sitä sitoo 
rekisterinpitoa koskeva voimassa oleva lainsäädäntö. Rekisterinpitäjä vastaa siitä, että henkilötietojen 
käsittely on lainmukaista. Turvakotipalvelun tuottaja toimii asiakastietoja käsitellessään THL:n lukuun. 
Turvakodit vastaavat myös tietojen luovuttamisesta sekä virheellisesti kirjattujen tietojen korjaamisesta. 

Sinulla on oikeus saada tietää, käsitteleekö  
sinuun/huollettaviin lapsiisi liittyviä henkilötietoja. Lisäksi sinulla on oikeus tietää, mitä sinuun/huollettaviin 
lapsiisi liittyviä henkilötietoja käsitellään ja kuinka niitä käsitellään. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös 
sinua/huollettavia lapsiasi koskevista henkilötiedoista siltä osin kuin jäljennöksen antamisella ei ole haitallisia 
vaikutuksia muiden oikeuksiin ja vapauksiin. Tarkastusoikeutta voidaan myös rajoittaa lakiin perustuvalla 
syyllä. 

Tarkastuspyynnön tekijän tiedot: 

Nimi Puhelinnumero 

Lähiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Henkilötunnus 

Huollettavan lapsen tiedot: 

Nimi Puhelinnumero 

Lähiosoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Henkilötunnus 

 Pyydän saada tietää, mitä tietoja minusta on tallennettu Turvakotipalveluiden asiakasrekisteriin, jonka 
käsittelystä vastaa  

 Pyydän saada tietää, mitä tietoja huollettavasta lapsestani on tallennettu Turvakotipalveluiden 
asiakasrekisteriin, jonka käsittelystä vastaa  

 Tarkastuspyyntö tulee kohdistaa ajanjaksoon: . . - . . 
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Jäljennökset tiedoista toimitetaan minulle osoitteeseen: 

Pyyntö perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 15 artiklaan. 

Allekirjoitus Aika ja paikka 
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