
BEGÄRAN OM KONTROLL AV REGISTERUPPGIFTER
Artikle 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679)
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Den som begär uppgifter
Efternamn (även tidigare)

E-postadress

Personbeteckning 

Postnummer och postanstalt

Telefon under tjänstetid

Adress

Person som uppgifterna gäller vars vårdnad du har/vars intresse du bevakar

Uppgifter om begäran 
Tidsperiod som begäran om kontroll av uppgifter gäller 

Socialtjänster för vuxna: socialarbete för vuxna, invandrartjänster (PB 2525)

Habiliteringstjänster för barn: talterapi, ergoterapi och psykologi (PB 2560)

Register som begäran om kontroll av uppgifter gäller:

Alla förnamn 

På blanketten begär du att få veta vilka uppgifter om dig som har registrerats i social- och hälsovårdssektorns register eller om 
uppgifter om dig har registrerats i social- och hälsovårdssektorns register. På blanketten kan du som vårdnadshavare, intresse-
bevakare eller intressebevakningsfullmäktig också begära uppgifterna i fråga om ditt barn eller om en person vars intresse du 
bevakar. Du kan också ha rätt att få uppgifter om en minderårig person med stöd av ett avtal eller ett domstolsbeslut.

För tydlighetens skull ska du begära uppgifter om endast en person per blankett. Om du vill be om uppgifter om flera personer, 
fyll i en blankett för varje person. Av dataskydds - och informationssäkerhetsskäl får begäran om kontroll av registeruppgifter inte 
skickas per e-post.

Mer information om vilka personuppgifter som behandlas och om behandlingen av personuppgifter finns på www.espoo.fi/sv

Plats och datum Underskrift och namnförtydligande 

Barnets/fullmaktsgivarens namn Personbeteckning

Familje- och socialtjänster:

Barnpsykiatrisk öppenvård (PB 24204)

Barnskydd (PB 2560)

Förebyggande av våld i nära relationer och familjen (Omatila) (PB 2525)

Familjerättsliga ärenden: adoption, barnatillsyningsmän, utredning av förhållandena till domstolen och mötesplatsverksamhet (PB 2556)

Familjesocialarbete (PB 77214)

Familjerådgivningen (PB 2560)

Mödra- och barnrådgivning (PB 217)

Skol- och studerandehälsovård (PB 217)

Funktionshinderservice (PB 2513)

Mental- och missbruksvård (PB 2314)

Hälsostationer (PB 2200) 

Munhälsovård (PB 2131)

Hälsovård:

Öppen rehabilitering, fysioterapi, rehabiliteringsplanering, hjälpmedel, talterapi, ergoterapi för vuxna och habilitering av personer 
med intellektuell funktionsnedsättning (PB 2200)

http://www.espoo.fi/sv
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Så här fyller du i blanketten:
Fyll i blanketten så noggrant och omsorgsfullt som möjligt. En specificering av din begäran främjar ett snabbt svar. 

Kontroll av uppgifter om någon annan än dig själv:
Uppgifter om ett barn får kontrolleras endast av den som har rätt att få uppgifter om barnet. En vårdnadshavare har i regel rätt att 
få uppgifterna om sitt barn. Utlämning av uppgifter kan förvägras på lagstadgade grunder. Utlämning av uppgifter om ett minderår-
igt barn till vårdnadshavaren begränsas av barnets rätt att under vissa förutsättningar förbjuda att uppgifter lämnas till vårdnadsha-
varen. Vårdnadens giltighet kontrolleras.

En intressebevakare kan kontrollera uppgifter om sin huvudman, om kontrollrätten ingår i beslutet om intressebevakning. Intresse-
bevakaren ska vid begäran lämna in en kopia av intressebevakningsbeslutet.

Även den som har intressebevakningsfullmakt har rätt att kontrollera uppgifter om fullmaktsgivaren, om utövning av kontrollrätt 
ingår i intressebevakningsfullmakten. Denna ska vara fastställd av myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller magis-
traten. Den som har intressebevakningsfullmakt ska vid begäran lämna in en kopia av denna samt myndighetens för digitalisering 
och befolkningsdata eller magistratens fastställelse av fullmakten.

En förälder eller någon annan vars rätt att få uppgifter grundar sig på ett avtal som fastställts av socialnämnden eller på ett dom-
stolsbeslut, ska vid begäran lämna en kopia av det avtal som fastställts av socialnämnden och som visar rätten att få uppgifter och 
dess innehåll, eller av domstolens beslut.

Du kan också begära uppgifter med fullmakt. En kopia av fullmakten ska lämnas till Esbo stad. Fullmakten ska innehålla uppgifter 
om fullmaktsgivaren och den befullmäktigade, uppgifter om vad fullmakten gäller (specificering av fullmakten) samt fullmaktsgiva-
rens underskrift, namnförtydligande och datum.

Om den befullmäktigade är advokat eller offentligt rättsbiträde räcker det med stöd av 12 § i förvaltningslagen med en öppen rätte-
gångsfullmakt med datum, fullmaktsgivarens underskrift och namnförtydligande.

Identiteten har kontrollerats:

Esbo sjukhus (PB 2550)

Hemvård (PB 2555)

Äldreomsorg:

Långtidsboende (PB 2710)

Seniorrådgivning och servicehänvisning Nestor (PB 2308)

Jag vet inte vem som har de uppgifter jag begär ingår, men begäran om uppgifter gäller följande verksamhet i Esbo stads social- och 
hälsovårdssektor (PL 219):

Andra väsentliga preciseringar av begäran om kontroll (t.ex. verksamhet som begäran om uppgifter gäller, såsom barnatillsyningsman, eller en 
viss handling)

Mottagning av begäran om kontroll
DatumMottagare av begäran om kontroll

Pass Identitetskort Körkort FPA-kort med bild Annat bevis, vad? 

Anvisningar om hur du utövar rätten till kontroll och hur du fyller i och lämnar in blanketten för begäran om kontroll



Översändande av de begärda personuppgifterna:
Om du har begärt uppgifter hos fler än en verksamhet (t.ex. hälsostationer och Esbo sjukhus), skickar varje verksamhet sitt eget 
svar på begäran om uppgifter. Uppgifterna skickas i regel till den adress som anges i befolkningsdatasystemet för den som begär 
uppgifterna.
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Postadress:
Esbo stads social- och hälsovårdssektor
Begäran om uppgifter
PB (välj ovan i listan över verksamheter)
02070 Esbo stad

Besöksadress:
Registraturen
Brogatan 11
02070 Esbo stad

Servicepunkterna:
Servicepunkternas adresser 
och öppettider finns på stadens 
webbplats esbo.fi. 

Så här lämnar du in blanketten:
Du kan lämna in blanketten antingen a) per post direkt till Esbo stad eller b) vid ett besök i registraturen eller på en servicepunkt.

Postning av blanketten: 
Skicka begäran till en postboxadress i förteckningen. Om din begäran gäller flera register eller du inte vet vilket register din begä-
ran gäller, skicka begäran till adressen Esbo stads social- och hälsovårdssektor/Begäran om uppgifter, PB 219, 02070 Esbo stad.

Om du lämnar in blanketten på registraturen eller på en servicepunkt, ta med en identitetshandling med bild och reservera tillräck-
ligt med tid för besöket.
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