BEGÄRAN OM INSYN I UPPGIFTER I REGISTER

Begäran om insyn ska lämnas in personligen, så att vi kan fastställa identiteten hos den som framför begäran.

BEGÄRAN

Med stöd av artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning begär jag att få veta vilka
uppgifter om mig / en person vars intresse jag bevakar / om mitt minderåriga barn finns
registrerade i ett register som ni upprätthåller. Om möjligt, ange vilket register som avses.
Mer information om registren finns i dataskyddsbeskrivningen: www.obotnia.fi/omosterbottens-forbund/dataskydd/

Registrets namn
Jag vill kontrollera uppgifterna om följande person
för tidsperioden
Jag vill få uppgifterna

muntligt
visade för mig på Österbottens förbunds byrå
som en utskrift per post till adressen nedan
per e-post (skickas utan en krypterad förbindelse

Namn
DEN SOM
FRAMFÖR BEGÄRAN
Personbeteckning
Adress
Telefon och e-post
DATUM OCH
UNDERSKRIFT

Ort och datum
Underskrift och namnförtydligande av den som framför begäran

Uppgifterna levereras på begärt sätt inom en månad från det att begäran togs emot. En förlängning med två
månader tillämpas om begäran är komplicerad eller gäller flera ärenden. Den som har framfört begäran
underrättas om en sådan förlängning och orsakerna till den inom en månad från det att begäran framförts.
Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig eller av repetitiv art har Österbottens förbund rätt att ta ut en
avgift för att tillhandahålla informationen eller vägra att tillhandahålla den. I så fall ger Österbottens förbund ett
skriftligt intyg över detta där även motiveringen till förvägran framgår.
Den som framför begäran har rätt att föra detta ärende om begäran om insyn till dataombudsmannen för
behandling. Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00521 Helsingfors. Ytterligare information: www.tietosuoja.fi
Styrkande av den registrerades identitet (Österbottens förbund fyller i)

körkort
Datum

pass

identitetskort med foto
Underskrift och namnförtydligande av den som mottagit begäran

Besöksadress: Österbottens förbund
Sandögatan 6 B
65100 Vasa

Tfn 06 320 6500
info@obotnia.fi
www.obotnia.fi

