
Uppgifterna som ska rättas och förslag till ordagrann förändring

Motiveringar

Uppgifterna som ska raderas, ordagrant

Motiveringar

Jag kräver att följande uppgifter om mig rättas

Jag kräver att följande uppgifter raderas
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Yrkande på rättelse av registeruppgifter

___ / ___ 20___

Ykande Enligt § 29 i personuppgiftslagen ska den registeransvarige utan obefogat dröjsmål på eget initiativ eller på 
yrkande av den registrerade rätta, uplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i ett personregister 
och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, brisfällig eller föråldrad.

Jag yrkar på att uppgifterna om mig som lagrats i ert personuppgiftsregister rättas på följande sätt:

Åbo stads
social- och hälsovårdsnämnd
PB 670
20101 Åbo

1 (2)

Besöksadress
Välfärdssektorns registratur
Universitetsgatan 30
20100 Åbo

Postadress
PB 670
20101 Åbo

Fax
02 2626 899

Telefon
02 330 000 (växel)

E-post
hyvinvointitoimiala@turku.fi
www.turku.fi

VÄLFÄRDSSEKTORN



Adress

Övrig kontaktinformation (t.ex. telefon under tjänstetid, e-postadress)

Plats

Underskrift

Namn

Registrets namn

Personsignum
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Datum och 
underskrift

Den yrkande

Register

____ / ____ 20____

Uppgifterna som ska läggas till, ordagrant

Motiveringar

Jag kräver att följande uppgifter läggs till som komplettering till registret som nämns nedan

Om den registeransvarige inte godkänner den registrerades yrkande på rättelse av en uppgift, ska han ge ett 
skriftligt intyg om detta (29 § i personuppgiftslagen). I intyget ska också nämnas skälen till att yrkandet inte har 
godkänts.
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Besöksadress
Välfärdssektorns registratur
Universitetsgatan 30
20100 Åbo

Postadress
PB 670
20101 Åbo

Fax
02 2626 899

Telefon
02 330 000 (växel)

E-post
hyvinvointitoimiala@turku.fi
www.turku.fi
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