Tulostettava lomake EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen tietopyynnön tekemiseksi
Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 15 artiklan mukaan rekisteröidyllä eli sinulla on
oikeus tarkastaa mitä tietoja sinusta on tallennettu Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen järjestelmiin.
Tällä lomakkeella voit tehdä tietopyynnön ja toimittaa sen oman ELY-keskuksesi kirjaamoon joko postitse tai
sähköpostitse. Voit toimittaa tietopyyntölomakkeen myös asioimalla omassa ELY-keskuksessasi. Sähköpostin
lähettäjän tulee huolehtia sähköpostin salaamisesta yksityisyydensuojan turvaamiseksi.
Huomaathan, että meidän pitää tunnistaa sinut toimittaaksemme vastauksen. Tämä tarkoittaa, että lähetämme
vastauksen kirjattuna kirjeenä, joka on noudettavissa lähimmästä Postin palvelupisteestä. Jos haet vastauksen
TE-toimistosi kirjaamosta, tarkistamme henkilöllisyytesi passista, henkilökortista tai ajokortista.
Rekisteröidyn tiedot:
Nimi: _____________________________________________________________________
Osoite: ___________________________________________________________________
Postinumero ja toimipaikka: __________________________________________________
Henkilötunnus: _____________________________________________________________
Puhelinnumero: ____________________________________________________________
Sähköposti: ________________________________________________________________
Haluan vastauksen:
 Kirjattuna kirjeenä
 Haen vastauksen ELY-keskuksen kirjaamosta
Kysymme muutamia kysymyksiä, jotta voimme tietosuoja-asetuksen mukaisesti toimittaa pyytämäsi
henkilötiedot.
Milloin tai millä ajanjaksolla olet ollut Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukseen yhteydessä?





Viimeisen vuoden aikana
Kahden vuoden aikana
Viiden vuoden aikana
Muu ajankohta, mikä: _____________________________________________________________________

Tallennamme henkilötietoja vain perustellusta syystä, minkä vuoksi pyydämme lisätietoa asioinnistasi ELYkeskuksen kanssa. Missä asioissa olet ollut yhteydessä ELY-keskukseen?







Luvat, ilmoitukset, tai vahingonkorvaukset
Rahoitus tai avustukset
Yrityksen kehittämispalvelut
Uutiskirjeen tai tiedotteiden tilaaminen
Työntekijänä ELY-keskuksessa

Mihinkä aiheeseen liittyen olet ollut yhteydessä ELY-keskukseen?
 Elinkeino: _____________________________________________________________________
 Liikenne: ___________________________________________________________________________
 Ympäristö: __________________________________________________________________________
 EU-rahoitus: ________________________________________________________________________
 Kantelu- tai valitusasian vireille saattaminen
 ESR-hankkeeseen osallistuminen, vuodesta 2014 alkaen, mihin, milloin:
___________________________________________________________________________________
 ELY-keskuksen hankkeeseen osallistuminen, mihin, milloin:
___________________________________________________________________________________
 Osallistuminen ELY-keskuksen järjestämään tilaisuuteen, mihin, milloin:
___________________________________________________________________________________
 Muu, mikä?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 Haluan tarkastaa seuraavat tiedot/asiakirjat:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Huomaathan, että:
1)

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksen rekistereissä olevien omien tietojen tarkistamiseksi, ota yhteys siihen ELYkeskukseen, jonka alueella olet asioinut.

2)

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.

3)

tietopyyntö rekisteröidään ja tallennetaan sähköisesti ELY-keskusten viralliseen asiarekisteriin. Rekisteröitäessä kirjataan
tiedot siitä, mitä asia koskee, milloin ELY-keskus on vastaanottanut tietopyynnön ja kuka on tietopyynnön esittäjä. Jotta
voimme vastata tietopyyntöön, kirjataan myös tietopyynnön esittäjän yhteystiedot ja tietopyyntö tallennetaan asiakirjana
sähköisesti.

___________________________
Paikka ja aika

________________________________________
Allekirjoitus

