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Utskrivbar blankett för begäran om information enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning
Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (2016/679) tillämpas nationellt den 25 maj 2018. Enligt artikel 15 i
dataskyddsförordningen har du, den registrerade, rätt att få tillgång till dina personuppgifter.
Fyll i denna blankett för begäran om information och skicka den per brev till Social- och hälsovårdsministeriet på
adressen Social- och hälsovårdsministeriet, PB 33, 00023 Statsrådet. Du kan också lämna in den ifyllda blanketten till
statsrådets kansli på adressen Riddaregatan 2 B, Helsingfors eller göra en begäran om information på plats.
Vi ber dig uppmärksamma att du måste styrka din identitet innan du får vårt svar. Detta innebär att vi skickar svaret som
rekommenderat brev, som du kan avhämta på Postis närmaste serviceställe. Om du avhämtar svaret på registratorskontoret på Riddaregatan, kontrollerar vi ditt pass, identitetskort eller körkort för att försäkra oss om din identitet.

Den registrerades uppgifter:
Namn:
Adress:
Postnummer och postanstalt:
Personbeteckning:
Telefonnummer:
E-post:
Jag vill ha svaret som rekommenderat brev.
Jag avhämtar svaret på Riddaregatan 2 B, Helsingfors.
Vi ställer några frågor för att i enlighet med dataskyddsförordningen kunna lämna de personuppgifter som du
begär.
Vilket ministerium har du varit i kontakt med eller vilket ministeriums registrerade personuppgifter vill du
kontrollera?
Arbets- och näringsministeriet
Finansministeriet
Försvarsministeriet
Inrikesministeriet
Jord- och skogsbruksministeriet
Justitieministeriet
Kommunikationsministeriet
Miljöministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Statsrådets kansli
Undervisnings- och kulturministeriet
Utrikesministeriet
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När har du varit i kontakt med ministeriet?
Under det senaste året
Under de senaste två åren
Under de senaste fem åren
Tidigare, när? ___________
Vi registrerar personuppgifter endast av grundad anledning. Därför ber vi dig berätta mer om i vilka ärenden
du har varit i kontakt med ministeriet. I vilka ärenden har du varit i kontakt med ministeriet?
Remissvar
Medborgarbrev eller respons
Begäran om handlingar eller information
Ansökan om benådning
Ansökan om dispens för minderåriga att ingå äktenskap
Som anställd hos ministeriet
Tillhandahållande av konsulttjänster
Ansökan om stöd eller tillstånd
Ansökan om tillstånd att ordna utbildning
Ansökan om statsunderstöd
Tjänste- eller befattningsansökan
Ansökan om att omfattas av den sociala tryggheten i Finland
Användning av tjänsten Dinåsikt.fi
Användning av tjänsten Ungasidéer.fi
Framläggande av medborgarinitiativ
Ärenden med anknytning till internationell rättsvård
Anförande av klagan eller besvär
Prenumeration på nyhetsbrev eller pressmeddelanden
Anslutning till e-postlista
Bloggkommentarer
Deltagande i upphandlingsprocess eller konkurrensutsättning, vilken?
Deltagande i ministeriets evenemang, vilket?
Annat ärende, vilket?
Vi ber dig uppmärksamma att
1) Vi behandlar de uppgifter som du lämnat för att fullgöra vår rättsliga förpliktelse.
2) den personuppgiftsansvarige i enlighet med artikel 12.5 i dataskyddsförordningen har rätt att vägra att tillmötesgå
begäran om den är uppenbart orimlig. Vi behöver de uppgifter som du anger på denna blankett för att försäkra oss om
att begäran inte är orimlig.
3) Vi registrerar din begäran om information vid statsrådets kansli och för in den i ministeriets officiella elektroniska
ärenderegister. ’

Ort och datum

Underskrift

