ILMOITUS
Ulkomailla asuvan henkilön osoitteenmuutos
Suomen väestötietojärjestelmään
Tätä lomaketta ei käytetä muutettaessa Suomesta
ulkomaille tai ulkomailta Suomeen.

Toimita lomake liitteineen Digi- ja väestötietovirastoon:
dvv.fi/yhteystiedot. Jos ilmoitus koskee Suomen kansalaista, voit toimittaa
lomakkeen liitteineen Suomen edustustoon tai osoitteeseen: Digi- ja
väestötietovirasto, Seinäjoki. PL 168, FI-60101 SEINÄJOKI, FINLAND

HENKILÖTIEDOT
Suomalainen henkilötunnus. Jos sitä ei ole, niin syntymäaika muodossa: pp.kk.vvvv

Etunimet

Sukunimi ja entiset sukunimet
Sähköpostiosoite

Sallin sähköpostisoitteeni tallentamisen
Suomen väestötietojärjestelmään

Suomalainen henkilötunnus. Jos sitä ei ole, niin syntymäaika muodossa: pp.kk.vvvv

Etunimet

Sukunimi ja entiset sukunimet
Sähköpostiosoite

Sallin sähköpostisoitteeni tallentamisen
Suomen väestötietojärjestelmään

Suomalainen henkilötunnus. Jos sitä ei ole, niin syntymäaika muodossa: pp.kk.vvvv

Etunimet

Sukunimi ja entiset sukunimet
Sähköpostiosoite

Sallin sähköpostisoitteeni tallentamisen
Suomen väestötietojärjestelmään

Suomalainen henkilötunnus. Jos sitä ei ole, niin syntymäaika muodossa: pp.kk.vvvv

Etunimet

Sukunimi ja entiset sukunimet
Sähköpostiosoite

Sallin sähköpostisoitteeni tallentamisen
Suomen väestötietojärjestelmään

OSOITE ULKOMAILLA
Vanha lähiosoite ulkomailla
Valtio tai osavaltio

Postinumero ja -toimipaikka
Uusi lähiosoite ulkomailla
Postinumero ja -toimipaikka

Valtio tai osavaltio

MUUTTOPÄIVÄ JA ASUMISEN VAKINAISUUS
Muuttopäivä
Asumme ulkomailla
Vakinaisesti. Meillä ei ole kotikuntaa Suomessa.

Tilapäisesti. Meillä on kotikunta Suomessa.
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Tilapäisen asumisen syy ja mahdolliset lisätiedot*

ILMOITTAJAN TIEDOT JA ALLEKIRJOITUS
Sähköpostiosoite (työ)

Puhelinnumero virka-aikana**

Sähköpostiosoite (koti)

Puhelinnumero iltaisin**

Paikka ja aika

*

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Lisätiedot rekisteriviranomaiselle: Tässä kohdassa annetaan tilapäisen asumisen tarkoitus ja muita rekisterimerkinnän tekemistä varten
tarpeellisia tietoja (esim. enintään yhden vuoden kestävä työtehtävä; opiskelu; asuminen; työskentely Suomen edustustossa tai konsulinvirastossa; kehitysyhteistyö- tai lähetystyötehtävä ulkomailla). Tässä kohdassa voidaan antaa myös muita lisätietoja rekisteriviranomaiselle.

** Puhelinnumerot ovat yhteystietoja eikä niitä rekisteröidä tämän ilmoituksen perusteella.

DIGI- JA VÄESTÖTIETOVIRASTO

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 13 artiklan mukainen informointi
tietojen käsittelystä väestötietojärjestelmässä
Rekisterin nimi: Väestötietojärjestelmä
Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot: Digi- ja väestötietovirasto ja Ahvenanmaan valtionvirasto.
Digi- ja väestötietovirasto, www.dvv.fi/yhteystiedot, puhelin (vaihde) 0295536000, sähköposti kirjaamo@dvv.fi.
Ahvenanmaan valtionvirasto, Torggatan 16 B, PL 58, 22101 MARIEHAMN, puhelin + 358 018 635270, sähköposti
info@ambetsverket.fi
Tietosuojavastaava: Digi- ja väestötietoviraston tietosuojavastaavan yhteystiedot: tietosuoja@dvv.fi. Yhteystiedot löytyvät
myös osoitteesta: https://dvv.fi/tietosuoja.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste: Väestötietojärjestelmää pidetään väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja
väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain nojalla. Väestötietojärjestelmää pidetään yhteiskunnan toimintojen ja
tietohuollon sekä sen jäsenille kuuluvien oikeuksien ja velvollisuuksien mahdollistamiseksi, toteuttamiseksi ja turvaamiseksi.
Tietojen luovuttaminen: Valtion ja kuntien viranomaisille luovutetaan laissa tai asetuksessa säädetyt tiedot ja niille
säädettyjen tai määrättyjen tehtävien hoitamisessa tarpeelliset tiedot. Henkilölle ja yhteisölle luovutetaan
väestötietojärjestelmästä tietoja, joita nämä tarvitsevat oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa toteuttamiseksi. Tietoja voidaan
luovuttaa myös suoramarkkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimukseen, osoitepalveluna, asiakasrekisterin päivittämiseen,
historialliseen tai tieteelliseen tutkimukseen taikka muuhun näihin verrattavaan tarkoitukseen.
Väestötietojärjestelmän tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle.
Henkilötietojen säilytysaika: Väestötietojärjestelmän sisältämät henkilötiedot säilytetään pysyvästi lukuun ottamatta lapsen
huostaanottoa koskevaa tietoa, joka poistetaan huostaanoton päätyttyä taikka viimeistään huostaanotetun täyttäessä 18 vuotta
ja ulkomaan kansalaisen oleskelulupaa koskevia tietoja, jotka poistetaan sen jälkeen, kun henkilö on saanut Suomen
kansalaisuuden.
Koska väestötietojärjestelmän tiedot säilytetään pysyvästi, sinulla ei ole oikeutta pyytää tietojesi poistamista väestötietojärjestelmästä.
Pääsy tietoihin: Sinulla on oikeus saada tietää, mitä sinua koskevia tietoja väestötietojärjestelmään on tallennettu. Voit itse
käydä tarkastamassa omat tietosi osoitteessa www.suomi.fi/omat-tiedot. Voit tarkastaa tietosi myös asioimalla
henkilökohtaisesti Digi- ja väestötietoviraston paikallisyksikössä, Ahvenanmaan valtionvirastossa tai pyytämällä tarkastuksen
kirjallisesti lomakkeella.
Tietojen oikaisu ja käsittelyn rajoittaminen: Sinulla on oikeus vaatia, että väestötietojärjestelmässä oleva virheellinen tietosi
korjataan. Korjausvaatimus on tehtävä Digi- ja väestötietovirastolle tai Ahvenanmaan valtionvirastolle. Et voi vaatia tietojen
käsittelyn rajoittamista oikaisuvaatimuksen käsittelyn ajaksi.
Kirjautumalla omiin tietoihisi www.suomi.fi/omat-tiedot voit itse ilmoittaa seuraavat tiedot: äidinkieli ja asiointikieli (kun äidinkieli
on muu kuin suomi tai ruotsi), ammatti, kutsumanimi, sähköpostiosoite, tietojenluovutuskiellot (lukuun ottamatta turvakieltoa)
sekä uskonnollisesta yhdyskunnasta eroaminen.
Vastustamisoikeus: Sinulla ei ole oikeutta vastustaa tietojesi käsittelyä väestötietojärjestelmässä, koska tietojasi käsitellään
lain nojalla. Sinulla on kuitenkin oikeus kieltää tietojesi luovuttaminen väestötietojärjestelmästä suoramainontaa, etämyyntiä ja
muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Voit
myös kieltää osoitetietojesi luovuttamisen osoitepalveluna. Tietojen luovutuskiellot voit ilmoittaa tunnistautumista edellyttävässä
verkkopalvelussa www.suomi.fi/omat-tiedot tai puhelimitse tai kirjallisesti Digi- ja väestötietovirastolle tai Ahvenanmaan
valtionvirastolle. Lisätietoja ja lomakkeita on saatavissa Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta osoitteesta www.dvv.fi.
Tietojenluovutuskiellot ovat rekisterikohtaisia. Toisin sanoen väestötietojärjestelmään rekisteröity kielto ei välity eteenpäin
muihin rekistereihin, esim. Postille, vaan sinun on tehtävä tietojenluovutuskiellot erikseen itse kaikkiin haluamiisi rekistereihin.
Oikeus siirtää tiedot toiseen järjestelmään: Koska väestötietojärjestelmän tietojen käsittely perustuu lakiin eikä
suostumukseesi, sinulla ei ole oikeutta saada henkilötietojasi väestötietojärjestelmästä sähköisesti siirrettävässä muodossa
toiseen järjestelmään.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen
käsittelyyn liittyen. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, sähköposti:
tietosuoja@om.fi.

