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Oikaistava/täydennettävä tieto  Uppgift som ska rättas/kompletteras

 

Ehdottamani sanatarkka muutos oikaistavaksi vaadittavalle tiedolle sekä perusteluni vaatimukselle   
Ordagrant föreslag till ändring av den uppgift som jag kräver att rättas och motivering till kravet

Tiedot, jotka on täydennyksenä liitettävä rekisteriin sekä perusteluni täydennykselle   
Uppgifter med vilka registret ska kompletteras och motivering till kompletteringen

Vaatimuksen esittäjä  Person som framställer kravet 
Suku- ja etunimi  Förnamn och efternamn

Henkilötunnus  Personbeteckning Osoite  Adress

Sähköposti  E-post Puhelinnumero  Telefonnummer

Paikka ja päivämäärä  Ort och datum Allekirjoitus  Underskrift

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että Traficom rekisterinpitäjänä oikaisee  
rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ja täydentää mahdolliset puutteelliset henkilötiedot.

Enligt artikel 16 i EU:s allmänna dataskyddsförordning har den registrerade rätt att kräva att Traficom som personuppgiftsansvarig rättar 
inexakta eller felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne samt kompletterar eventuella ofullständiga personuppgifter.
 
        Vaadin, että henkilörekisteriinne talletetut tietoni oikaistaan tai täydennetään seuraavasti:
        Jag kräver att de uppgifter som lagrats om mig i ert personregister rättas eller kompletteras enligt följande:

Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen 
Rätt till rättelse av personuppgifter
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	Ohje: 
	Tyhjennä_lomake: 
	1bTekninen_ohje:  1)  •  Täytä lomake pienaakkosin. Täyttökohdasta toiseen voit    siirtyä tabulaattorilla tai hiirellä. •  Fyll i blanketten med små bokstäver. Du kan flytta dej mellan fälten med     tabtangenten. 2)  •  Kirjoittamasi tekstin pitää näkyä kokonaan täyttökentässä. Täyttökenttiin     mahtuu enemmän tekstiä, jos käytät pienaakkosia. •  Den skrivna texten skall synas i respektive fält du valt. 3) •  Lomakkeen täyttötekstit voit poistaa "Tyhjennä lomake" -painikkeella. •  Texten i blankettens ifyllda fält kan du avlägsna genom att trycka på     "Töm blanketten" -knappen. 4) •  Muistathan allekirjoittaa lomakkeen tulostettuasi sen. •  Efter att du printat blanketten kom ihåg din underskrift.
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