REKISTERITIETOJEN
MUUTOS/KORJAUS/LISÄYS –
KANSAINVÄLISET ASIAT
HAKIJA
Sukunimi

Etunimet

Henkilötunnus

Puhelinnumero (puhelinnumeroa ei rekisteröidä)

Lähiosoite
Sähköpostiosoite

Sallin sähköpostiosoitteen rekisteröinnin
väestötietojärjestelmään.

PYYDÄN, ETTÄ VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄÄN KORJATAAN/LISÄTÄÄN SEURAAVA TIETO:
TÄYTÄ VAIN MUUTTUNEET TIEDOT!
Sukunimi:
Etunimet:
Syntymäaika:
Syntymäpaikka:
Kansalaisuus:
Saantipäivämäärä:
Siviilisääty:

Naimaton

Eronnut

Leski

Muu tieto:

SELVITYS KORJATTAVASTA/LISÄTTÄVÄSTÄ ASIASTA
Miten asia tällä hetkellä on rekisteröity? Miten asian tulisi olla rekisteröity? Perustelut. Jatka tarvittaessa selvitystä seuraavalla sivulla.

PAKOLLISET LIITTEET (laillistetut ja käännetyt)
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- Alkuperäiset asiakirjat
PAIKKA, PÄIVÄMÄÄRÄ, ALLEKIRJOITUS JA NIMENSELVENNYS
Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys (alaikäisen lapsen osalta huoltajat allekirjoittavat lomakkeen).

Palauta lomake Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan. Yhteystiedot: dvv.fi/palvelupaikat.
Ahvenanmaalla lomake palautetaan Ahvenanmaan valtionvirastoon.
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DIGI- JA VÄESTÖTIETOVIRASTO
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SELVITYS KORJATTAVASTA/LISÄTTÄVÄSTÄ ASIASTA (jatkoa sivulta 1)
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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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