REKISTERITIETOJEN TARKASTUSPYYNTÖ
Peruste: Henkilötietolain 523/1999 26 §:n mukaan jokaisella on oikeus
tarkastaa henkilörekisteriin talletetut omat tai huollettavan tiedot.
Rekisterinpitäjä perii tietojen antamisesta voimassaolevan hinnaston mukaisen
korvauksen, mikäli saman rekisterin tietoja pyydetään useammin kuin kerran
vuodessa.

Pyynnön esittäjä
Nimi (entiset nimet)

Henkilötunnus

Postiosoite

Postinumero ja toimipaikka

Puhelinnumero

Huollettavan tiedot / edunvalvottavan tiedot*
Nimi (entiset nimet)

Henkilötunnus

Postiosoite

Postinumero ja toimipaikka

Puhelinnumero

* Pyyntö on pääsääntöisesti tehtävä henkilökohtaisesti.
Lapsi voi kieltää tietojen luovutuksen huoltajalleen. Edunvaltuutetun oikeudet ovat harkinnan varaisia.
Aika, jolta tieto halutaan tarkastaa:
Alkaen _____/_____/__________ Päättyen _____/_____/__________

Mitä tietoja halutaan tarkastaa
□ Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
□ Äitiys- ja lastenneuvola
□ Terveysasema
□ Terveyskeskussairaala
□ Työterveyshuolto
□ Suun terveydenhuolto
□ M ielenterveys- ja päihdepalvelut
□ Kotihoito
□ Omaishoito
□ Ympärivuorokautinen hoiva

□ Aikuissosiaalityö
□ Koulukuraattori
□ Perheneuvola
Lastensuojelu
□ sosiaalityö
□ perhetyö
□ perhetukikeskus
Perheoikeudellinen yksikkö
□ lastenvalvojapalvelut
□ tapaamispaikkatoiminta

□ Vammaispalveluiden tiedot
□ M uu mikä?

Lisätietoja/rajaukset:

□ Tutustun tietoihin rekisterinpitäjän luona □ Noudan tiedot tulosteena kirjaamosta □ Haluan tiedot tulosteena postitse
Päiväys

Paikka

Allekirjoitus

Lomake toimitetaan Järvenpään kaupungin asiakaspalvelupisteeseen tai kirjaamoon täytettynä ja allekirjoitettuna. Pyynnön esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä.
Kirjaamo

Käyntiosoite: Hallintokatu 2, 04400 Järvenpää
Aukioloajat:
Palveluaika klo 9 – 11:00. M uina aikoina sopimuksen mukaan.
Puhelinvaihde: 09 - 27191
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Viranomainen täyttää
Pyytäjän henkilöllisyys tarkistettu: * □ passi □ ajokortti □ kuvallinen henkilökortti □ toimitetaan saantitodistuksella
Edunvalvojan pyytäessä tietoa valtakirja on liitteenä * □ kyllä
Onko pyytäjä alaikäisen lapsen huoltaja **

□ kyllä

Onko edunvaltuutus pätevä **

□ kyllä

□ ei

□ ei

Päiväys

Paikka

Henkilöllisyyden tarkastajan/saantitodistuksella lähettäjän
allekirjoitus ja nimenselvennys

Virka-asema

* Pyynnön vastaanottaja tarkistaa
** Avainalue/valmistelija tarkistaa

Tarkastusoikeus on toteutettu

Diaarinro

Päiväys

Paikka

Hyväksyjän allekirjoitus

Virka-asema

Tarkastusoikeus hylätään osittain /kokonaan

Diaarinro

Päiväys

Paikka

Allekirjoitus

Virka-asema

Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietoja, sen tulee antaa asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus (henkilötietolaki 28 §),
jossa on mainittava kieltäytymisen syy.
□

Kieltäytymistodistus liitteenä

