ILMOITUS KUTSUMANIMESTÄ
VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄÄN
Huom!
Tällä lomakkeella ei ilmoiteta
vastasyntyneen lapsen nimeä väestötietojärjestelmään

Väestötietojärjestelmään merkitään henkilön viralliset etunimet. Etunimiä saa nimilainsäädännön mukaan olla enintään neljä.
Henkilön virallisten etunimien lisäksi väestötietojärjestelmään voidaan henkilön pyynnöstä merkitä erillinen tieto siitä, että hän
käyttää kutsumanimenään jotakin virallisista etunimistään. Väestötietojärjestelmästä tieto kutsumanimestä voidaan luovuttaa
kaikille niille tahoille, joilla on lain mukaan oikeus saada väestötietojärjestelmästä henkilöiden nimitietoja.

Pyydän, että väestötietojärjestelmään merkitään kutsumanimekseni:
Henkilötunnus

Sukunimi ja etunimet

Osoitetiedot

Sähköposti (Suostun siihen, että asiaa koskevat yhteydenotot ja mahdollinen päätös voidaan toimittaa sähköpostitse tähän osoitteeseen.)
Sähköpostiosoitteen saa rekisteröidä
väestötietojärjestelmään.
Puhelinnumero (ei rekisteröidä väestötietojärjestelmään)
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys
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Palauta lomake Digi- ja väestötietovirastoon. Yhteystiedot: dvv.fi/yhteystiedot.
Ahvenanmaalla lomake palautetaan Ahvenanmaan valtionvirastoon.
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DIGI- JA VÄESTÖTIETOVIRASTO

Tietosuojailmoitus
Väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjiä ovat Digi- ja väestötietovirasto ja Ahvenanmaan valtionvirasto. Digi- ja
väestötietoviraston vaihteen puhelinnumero on 0295 536 000. Kirjaamon sähköpostiosoite on kirjaamo@dvv.fi. Tarkemmat
yhteystiedot löydät kotisivuiltamme osoitteesta www.dvv.fi/yhteystiedot. Ahvenanmaan valtionviraston yhteystiedot löydät
osoitteesta www.ambetsverket.ax.
Miksi henkilötietojani kerätään?
Lomakkeella ilmoittamasi tiedot merkitään väestötietojärjestelmään. Väestötietojärjestelmää pidetään yhteiskunnan toimintojen
ja tietohuollon sekä sen jäsenille kuuluvien oikeuksien ja velvollisuuksien mahdollistamiseksi, toteuttamiseksi ja turvaamiseksi.
Väestötietojärjestelmän ylläpito on Digi- ja väestötietoviraston lakisääteinen tehtävä. Voit lukea lisää väestötietojärjestelmään
liittyvästä henkilötietojen käsittelystä osoitteessa www.dvv.fi/vtj-tietosuoja.
Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?
Väestötietojärjestelmään merkityt henkilötiedot säilytetään pääosin pysyvästi.
Luovutetaanko henkilötietojani muille?
Väestötietojärjestelmän tietojen luovuttamisesta säädetään lailla. Henkilötietoja luovutetaan valtion ja kuntien viranomaisille niille
kuuluvien tehtävien toteuttamista varten. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös henkilöille ja yhteisöille, jos ne tarvitsevat tietoja
oikeuksiensa tai velvollisuuksien toteuttamiseksi, sekä suoramarkkinointia, mielipide- ja markkinatutkimusta, osoitepalvelua,
asiakasrekisterin päivittämistä, historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka muuta vastaavaa tarkoitusta varten.
Mitä oikeuksia minulla on?
Sinulla on oikeus tarkastaa itsestäsi väestötietojärjestelmään tallennetut tiedot ja oikaista ne maksutta. Voit tarkastaa tietosi
osoitteessa www.dvv.fi/omien-tietojen-tarkastus-palvelu, asioimalla henkilökohtaisesti palvelupaikassamme tai pyytämällä
tarkastusta kirjaamon kautta. Jos havaitset tiedoissasi puutteita, voit itse oikaista ne omien tietojen tarkastuspalvelun kautta,
asioimalla palvelupaikassamme tai ottamalla yhteyttä numeroon 0295 536 220. Lisäksi voit kieltää henkilötietojesi luovuttamisen
suoramarkkinointia, mielipide- ja markkinatutkimusta, henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten. Tietojen luovuttamisen voi
kieltää omien tietojen tarkastuspalvelussa tai ilmoittamalla asiasta Digi- ja väestötietovirastoon. Lisätietoja tietojen luovuttamisen
kieltämisestä saat osoitteesta www.dvv.fi/tietojen-luovuttamisen-kieltaminen.
Jos haluat kysyä henkilötietojesi käsittelystä, tavoitat Digi- ja väestötietoviraston tietosuojavastaavan sähköpostitse osoitteesta
tietosuoja@dvv.fi.
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Jos henkilötietoja on mielestäsi käsitelty lainvastaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistolle.
Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi.
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