Tietopyyntölomake
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen nojalla oikeus saada tietoon kaikki henkilötiedot, joita Humana
Suomi käsittelee. Rekisteröitynä sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietojasi käsittelemme ja missä
tarkoituksessa. Jotta voimme käsitellä ja vastata oheiseen pyyntöön, pyydämme ystävällisimmin sinua
täyttämään alla pyydetyt tiedot mahdollisimman yksityiskohtaisesti, allekirjoittamaan tulostetun version
sekä lähettämään pyynnön oikeaksi todistetun henkilötodistuksen tai passin kopion kera alla olevaan
osoitteeseen.
Hakemuksesi ja oikeaksi todistettu henkilötodistuksesi kopio palautetaan sinulle yhdessä rekisteriotteesi
kanssa.
Tietosisältö mitä pyydetään (yksilöi tietopyyntö mahdollisimman tarkasti)
Rekisterinpitäjä jota tietopyyntö koskee:
☐Humana lastensuojelupalvelut
☐Humana avopalvelut
☐Humana asumis- ja hoivapalvelut
☐Humana tukipalvelut, konserni
Rekisteri jota tietopyyntö koskee:
☐Asiakasrekisteri
☐Työnhakijarekisteri
☐Henkilöstörekisteri
Suhteesi Humanaan, olen:
☐Asiakas / entinen asiakas ☐Omainen ☐Työntekijä / entinen työntekijä
☐Muu, mikä?
Pyyntö:
☐Haluan rekisteriotteen tiedoistani ☐Haluan, että virheelliset tiedot korjataan
☐Haluan, että henkilötietoni poistetaan (huomaathan, että se ei ehkä ole mahdollista esimerkiksi kirjanpito-, työ- tai sosiaali- ja
terveydenhuollon erityislainsäädäntöön perustuen)

Tarkentavat tiedot pyynnön osalta (asiakirjat ja ajanjakso jolta tiedot halutaan tai tieto joka halutaan korjattavan/poistettavan)

Muut lisätiedot:

Tiedon toimitustapa:
☐Haluan tiedot sähköisessä muodossa (anna muissa yhteystiedoissa sähköpostiosoite, tiedot toimitetaan suojatulla
sähköpostilla)

☐Haluan tiedot tulosteena, postitse
☐Tutustun tietoihin rekisterinpitäjän luona (ajankohta sovitaan erikseen, yhtiömme edustaja ottaa teihin tarvittaessa yhteyttä)
Tietopyynnön esittäjän yhteystiedot:
Nimi:
Henkilötunnus, asiakasnumero, työntekijänumero
Osoite:
Postinumero, -toimipaikka:
Puhelinnumero:
Sähköpostiosoite:
Päiväys ja allekirjoitus: _____/_____ 20____ ________________________________________
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Tietopyynnön vastaanottaja täyttää:
Henkilöllisyyden todentamistapa
☐ajokortti ☐passi ☐muu kuvallinen henkilötodistus
Tietopyyntö vastaanotettu: _____/_____ 20_____ ________________________________
Tiedot luovutettu: _____/_____ 20_____ ________________________________

Tietopyynnön yhteydessä rekisteröidyn tulee todentaa henkilöllisyytensä. Mikäli tietopyyntö toimitetaan postitse
paperilomakkeella, tulee mukaan liittää kopio valokuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta.
Humana Suomi toimittaa rekisteröidyn pyynnöstä tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika
tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on yksi (1) kuukausi pyynnön
vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Tietopyyntö lähetetään yhdessä oikeaksi todistetun voimassaolevan henkilötodistuksen kopion kera osoitteeseen:
Humana Suomi / Tietosuojatiimi
PL 27 (Lakeudentie 2)
60101 Seinäjoki
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