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Tulostettava lomake EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen tietopyynnön
tekemiseksi

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä sovelletaan kansallisesti
25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaan rekisteröidyllä eli sinulla on oikeus saada pääsy omiin tietoihisi.
Tällä lomakkeella voit tehdä tietopyynnön ja toimittaa sen kirjeitse valtioneuvoston kanslian kirjaamoon osoitteeseen:
Valtioneuvoston kanslia, PL 23, 00023 Valtioneuvosto. Voit tuoda pyyntösi myös valtioneuvoston kansliaan osoitteeseen
Ritarikatu 2 B, Helsinki tai halutessasi tehdä tietopyynnön paikan päällä.
Huomaathan, että meidän pitää tunnistaa sinut toimittaaksemme vastauksen. Tämä tarkoittaa, että lähetämme vastauksen
kirjattuna kirjeenä, joka on noudettavissa lähimmästä Postin palvelupisteestä. Jos haet vastauksen kirjaamosta Ritarikadun
palvelupisteestä, tarkistamme henkilöllisyytesi passista, henkilökortista tai ajokortista.
Rekisteröidyn tiedot:
Nimi:
Osoite:
Postinumero ja toimipaikka:
Henkilötunnus:
Puhelinnumero:
Sähköposti:
Haluan vastauksen:
Kirjattuna kirjeenä
Haen vastauksen osoitteesta Ritarikatu 2 B, Helsinki
Kysymme muutamia kysymyksiä, jotta voimme tietosuoja-asetuksen mukaisesti toimittaa pyytämäsi henkilötiedot.
Mihin ministeriöön olet ollut yhteydessä tai minkä ministeriön tallentamat henkilötiedot haluat tarkistaa?
Liikenne- ja viestintäministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Oikeusministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Puolustusministeriö
Sisäministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö
Ulkoministeriö
Valtioneuvoston kanslia
Valtiovarainministeriö
Ympäristöministeriö

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

s-posti, internet

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kanslia/kirjaamo

0295 16001

kirjaamo@vnk.fi

PL 23

Ritarikatu 2 B

Internat. +358 295 16001

www.vnk.fi

00023 Valtioneuvosto

Helsinki
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Milloin tai millä ajanjaksolla olet ollut ministeriöön yhteydessä?
Viimeisen vuoden aikana
Kahden vuoden aikana
Viiden vuoden aikana
Muu, mikä
Tallennamme henkilötietoja vain perustellusta syystä, minkä vuoksi pyydämme lisätietoa asioinnistasi ministeriön
kanssa. Missä asioissa olet ollut yhteydessä ministeriöön?
Lausuntopyyntöön vastaaminen
Kansalaiskirjeen tai palautteen lähettäminen
Asiakirja- tai tietopyynnön lähettäminen
Armahdusanomuksen lähettäminen
Alaikäisen avioliittoa koskevan poikkeuslupahakemuksen lähettäminen
Työntekijänä ministeriössä
Konsultointipalveluiden tarjoaminen
Tuen tai toimiluvan hakeminen
Valtionavustusten hakeminen
Viran tai tehtävän hakeminen
Hakeutuminen Suomen sosiaaliturvan piiriin
Ota kantaa -palvelun käyttö
Nuortenideat -palvelun käyttö
Kansalaisaloitteen tekeminen
Lääkkeiden hintalautakunta
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus
Kansainvälisen oikeudenhoidon asiat
Kantelu- tai valitusasian vireille saattaminen
Uutiskirjeen tai tiedotteiden tilaaminen
Sähköpostilistalle liittyminen
Blogikommentointi
Hankintaprosessiin tai -kilpailutukseen osallistuminen, mihin
Osallistuminen ministeriön järjestämään tilaisuuteen, mihin
Muu, mikä?
Huomaathan, että:
1)
2)
3)

Käsittelemme antamiasi tietoja lakisääteisen velvoitteemme hoitamiseksi.
Tietosuoja-asetuksen 12 artiklan 5 kohdan mukaan pyynnön ollessa ilmeisen kohtuuton, rekisterinpitäjällä on oikeus
kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta. Tarvitsemme tällä lomakkeella kysytyt tiedot varmistaaksemme, että pyyntö ei olisi
kohtuuton.
Valtioneuvoston kansliassa tietopyyntö rekisteröidään ja tallennetaan sähköisesti ministeriön viralliseen asiarekisteriin.
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