VAATIMUS SUOMEN LAIN
SOVELTAMISESTA HENKILÖN
NIMEN MÄÄRÄYTYMISEEN
Ohjeita:
Suomen kansalaisella, jolla on asuinpaikka muussa valtiossa kuin
Suomessa, Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa, on oikeus vaatia, että
nimen määräytymiseen sovelletaan Suomen lakia.
Vaatimus voidaan tehdä tällä lomakkeella.

VAATIMUKSEN TEKIJÄ
Henkilötunnus
Nykyiset etunimet
Nykyinen sukunimi
Asuinpaikka ja asuinvaltio

VAATIMUS
Ne Suomen lain mukaiset etunimet ja/tai se sukunimi tai sukunimiyhdistelmä, jonka vaatimuksen tekijä haluaa, että hänelle merkitään
väestötietojärjestelmään.

Vaatimuksen allekirjoittaa jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö itse.
Alle 15-vuotiaiden puolesta vaatimuksen allekirjoittavat huoltajat.
Jos lapsi on täyttänyt 10 vuotta, hänen tulee hyväksyä vaatimus.
PAIKKA, AIKA, ALLEKIRJOITUS JA YHTEYSTIEDOT
Paikka ja aika
Allekirjoitus ja nimenselvennys

Alaikäisen osalta huoltajien allekirjoitukset ja nimenselvennykset
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Yhteystiedot (osoite, sähköposti, puhelinnumero)
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Palauta lomake osoitteeseen: Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 02151 Espoo.
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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