REKISTERITIETOJEN OIKAISUVAATIMUS
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 16 artikla
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.
Tietosuoja- ja tietoturvasyistä rekisteritietojen oikaisuvaatimusta ei tule toimittaa sähköpostitse.
Lisätietoja palveluissa käsiteltävistä henkilötiedoista ja henkilötietojen käsittelystä löytyy Espoon verkkosivuilta
www.espoo.fi/tietosuojaselosteet
Vaatimuksen esittäjä
Sukunimi (myös entiset)

Henkilötunnus

Etunimet

Osoite

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero virka-aikana
Paikka ja päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Palvelu, jonka tietoihin vaatimukset kohdistuvat
Palvelu, jonka tietoja vaaditaan oikaistavaksi:
Perhe- ja sosiaalipalvelut:
Aikuisten sosiaalipalvelut: aikuissosiaalityö, maahanmuuttajapalvelut (PL 2525)
Lasten kuntoutuspalvelut: puheterapia-, toimintaterapia- ja psykologipalvelut (PL 2560)
Lastenpsykiatrisen yksikön palvelut (PL 24204)
Lastensuojelun palvelut (PL 2560)
Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisypalvelu Omatilan palvelut (PL 2556)
Perheoikeudellisten asioiden palvelut: adoptio, lastenvalvojat, olosuhdeselvitys tuomioistuimelle ja tapaamispaikkatoiminta (PL 2556)
Perhesosiaalityön palvelut (PL 77214)
Perheneuvolan palvelut (PL 2560)
Neuvola- ja kouluterveydenhuollon palvelut (PL 217)
Vammaispalvelut (PL 2513)
Terveyspalvelut:
Mielenterveys- ja päihdepalvelut (PL 2314)
Terveysasemapalvelut (PL 2200)
Avokuntoutuspalvelut: fysioterapia, kuntoutussuunnittelu, apuvälineet, puheterapia, aikuisten toimintaterapia ja
kehitysvammaisten kuntoutus (PL 2200)
Vanhusten palvelut:
Espoon sairaalan palvelut (PL 2550)
Kotihoidon palvelut (PL 2555)
Pitkäaikaiset asumispalvelut (PL 2710)
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Pitkäaikaiset laitoshoitopalvelut (PL 2710)
Seniorineuvonnan ja palveluohjauksen Nestorin palvelut (PL 2308)

En tiedä, minkä palvelun tietoihin vaatimukseni kohdistuu, mutta kyseessä on seuraava asia (PL 219):

Vaadin seuraavat tiedot oikaistaviksi. Oikaistava tieto ja ehdotettu sanatarkka muutos:

Perustelu:

Vaadin seuraavat tiedot poistettaviksi. Poistettava tieto sanatarkasti:

Perustelu:

Vaadin seuraavat tiedot täydennyksenä liitettäväksi merkitsemäni palvelun tietoihin:

Perustelu:

Oikaisuvaatimuksen vastaanotto
Oikaisuvaatimuksen vastaanottaja:

Päivämäärä

Henkilöllisyys on tarkistettu
Passi

Henkilökortti

Ajokortti

Kuvallinen kela-kortti

Muu, mikä

Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi sekä oikaisuvaatimuslomakkeen täyttämiseksi ja toimittamiseksi
Lomakkeen täyttö: Täytä lomake mahdollisimman tarkasti ja huolellisesti.
Lomakkeen toimittaminen: Lomakkeen voi toimittaa joko postitse suoraan palvelun yhteyshenkilölle b) käymällä kirjaamossa tai
asiointipisteessä.
Lomakkeen voi toimittaa joko postitse suoraan palvelun yhteyshenkilölle tai käymällä kirjaamossa tai asiointipisteessä.
Postitse toimittaminen: Lähetä vaatimus palvelua koskevaan PL-osoitteeseen, jonka löydät yllä olleesta palvelulistauksesta. Mikäli
vaadit tietojen oikaisua useammasta palvelusta tai et tiedä minkä palvelun tietoihin vaatimuksesi kohdistuu, toimits vaatimus osoitteeseen Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi/ Tietopyynnöt, PL 219, 02070 Espoon kaupunki.
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Jos toimitat lomakkeen henkilökohtaisesti kirjaamoon tai asiointipisteeseen, varaathan mukaasi kuvallisen henkilöllisyystodistuksen ja riittävästi aikaa käyntiin.
Postiosoite:
Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi
Tietopyynnöt
PL (valitse yltä palvelulistauksesta)
02070 Espoon kaupunki

Käyntiosoite:
Kirjaamo
Siltakatu 11
02070 Espoon kaupunki

Asiointipisteet:
Ajantasaiset asiointipisteiden
yhteystiedot löytyvät
espoo.fi-sivustolta

