BEGÄRAN – VIGSEL UTOMLANDS

Jag begär ett intyg över rätt att enligt
finsk lag ingå äktenskap inför utländsk
myndighet med nedannämnda person.
UPPGIFTER OM DEN SOM BEGÄR INTYGET
Efternamn

Samtliga förnamn

Personbeteckning

Medborgarskap om inte finskt

Boendestat

E-postadress

Telefonnummer

Nuvarande civilstånd

Vilket äktenskap i ordningen är detta

Ogift

Frånskild

Änka/änkling

JAG ANMÄLER FÖLJANDE UPPGIFTER OM MAKE/MAKA
Efternamn
Personbeteckning eller födelsedatum Medborgarskap om inte finskt
Nuvarande civilstånd
Ogift

Samtliga förnamn
Boendestat
Vilket äktenskap i ordningen är detta

Frånskild

Änka/änkling

FÖRSÄKRAN
Jag försäkrar att vi inte är släkt med varandra i rätt nedstigande eller uppstigande led, syskon eller halvsyskon eller avkomma
till varandras bror eller syster. Jag försäkrar dessutom att vi inte är släkt på ovan nämnda sätt till följd av adoption. (Med
släktskap i uppstigande led avses vederbörandes föräldrar, dessas föräldrar osv. och med släktskap i nedstigande led vederbörandes
barn, barnbarn osv.)
VIGSELPLATS OCH TIDIGARE PRÖVNINGAR
Vigselplats (stat) om det är känt

Jag annullerar mina tidigare giltiga
prövningar

LEVERANS AV INTYG OCH BILAGOR
Intyg
Jag vill att intyget ska skickas med post till adressen:

Ska intyget legaliseras med Apostille?
Ja

Nej

Jag hämtar intyget (från vilket serviceställe)

Ska ett standardformulär för leverans till ett EU-land bifogas intyget?
Ja, språk:

ungerska�
tyska�
tjeckiska�
svenska�
spanska�
slovenska�
slovakiska�
rumänska�
portugisiska�
polska�
maltesiska�
litauiska�
lettiska�
kroatiska�
italienska�
iriska�
holländska�
grekiska�
franska�
finska�
estniska�
engelska�
danska�
bulgariska�
Välj�
Apostille och standardformulär är avgiftsbelagda. En avgift och en faktureringsavgift
enligt prislistan tas ut för dem.
ÖVRIGT ATT BEAKTA
Bifoga en kopia på den utländska partnerns pass eller identitetsbevis. Ta reda på kraven för vigsel i vigselstaten.

Underskrift
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DATUM OCH UNDERSKRIFT
Ort och datum
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MYNDIGHETEN FÖR DIGITALISERING OCH BEFOLKNINGSDATA

Dataskyddsmeddelande
Personuppgiftsansvariga för befolkningsdatasystemet är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Statens
ämbetsverk på Åland. Telefonnumret till växeln vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata är 0295 536 000.
Registratorskontorets e-postadress är kirjaamo@dvv.fi. Närmare kontaktuppgifter finns på vår webbplats på adressen
www.dvv.fi/sv/kontakt. Kontaktuppgifter till Statens ämbetsverk på Åland finns på adressen www.ambetsverket.ax.
Varför samlas mina personuppgifter in?
De uppgifter du uppgett på blanketten antecknas i befolkningsdatasystemet. Syftet med befolkningsdatasystemet är
att möjliggöra, genomföra och trygga samhällets funktioner och informationsförsörjning och att trygga möjligheterna
för samhällsmedlemmarna att göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter. Upprätthållandet av
befolkningsdatasystemet är en lagstadgad uppgift för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du kan läsa mer om
behandlingen av personuppgifter i anslutning till befolkningsdatasystemet på adressen https://dvv.fi/sv/bds-dataskydd.
Hur länge förvaras mina personuppgifter?
Personuppgifter som registrerats i befolkningsdatasystemet förvaras i huvudsak varaktigt.
Lämnas mina personuppgifter ut till andra?
Bestämmelser om utlämnande av uppgifter ur befolkningsdatasystemet utfärdas genom lag. Personuppgifter lämnas ut till
statliga och kommunala myndigheter för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter. Personuppgifter får också lämnas ut till
personer och sammanslutningar, om de behöver uppgifterna för att tillgodose sina rättigheter eller skyldigheter samt för
direktmarknadsföring, opinions- och marknadsundersökningar, adresstjänster, uppdatering av kundregister, historisk eller
vetenskaplig forskning eller andra motsvarande ändamål.
Vilka rättigheter har jag?
Du har rätt att kontrollera de uppgifter som sparats i befolkningsdatasystemet och korrigera dem avgiftsfritt. Du kan kontrollera
dina uppgifter på adressen www.dvv.fi/sv/kontroll-av-egna-uppgifter-service, genom att personligen besöka vårt serviceställe
eller genom att be om kontroll via registratorskontoret. Om du upptäcker brister i dina uppgifter kan du själv korrigera dem
via tjänsten för kontroll av egna uppgifter, genom att besöka vårt serviceställe eller genom att kontakta numret 0295 536 411.
Dessutom kan du förbjuda att dina personuppgifter lämnas ut för direktmarknadsföring, opinions- och marknadsundersökningar,
personmatriklar eller släktforskning. Utlämnandet av uppgifter kan förbjudas i tjänsten för kontroll av egna uppgifter eller genom
att anmäla saken till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Mer information om förbud mot utlämnande av uppgifter
finns på adressen www.dvv.fi/sv/forbud-mot-utlamning-av-personuppgifter.
Om du vill fråga om behandlingen av dina personuppgifter kan du nå dataskyddsombudet vid Myndigheten för digitalisering och
befolkningsdata per e-post på adressen tietosuoja@dvv.fi.
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Om du anser att personuppgifterna har behandlats lagstridigt har du rätt att lämna in ett klagomål till dataombudsmannens byrå.
Kontaktuppgifter till dataombudsmannens byrå finns på adressen www.tietosuoja.fi/sv/framsida.
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