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EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oikaistava 
rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja 
käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. Rekisteröidyllä on oikeus 
saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat tiedot tietosuoja-asetuksen 17 artiklan määrittelemissä 
tilanteissa.

Vaadin, että sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterissä minua koskeviin virheellisiin tietoihin tehdään seuraavat 
muutokset:

Vaadin seuraavat tiedot poistettavaksi (virheellinen tieto ja perustelut):

Vaadin seuraavat tiedot oikaistavaksi/täydennettäväksi (virheellinen tieto, ehdotettu muutos sanatarkasti ja perustelut):

Päiväys ja 
allekirjoitus

Paikka ja aika

Allekirjoitus Henkilötunnus

Nimen selvennys Puhelin

Postiosoite Postinumero ja -toimipaikka
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Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy korjaamasta tietoja, sen tulee perustella kieltäytyminen ja rekisteröidyn niin vaatiessa antaa asiasta 
kirjallinen kieltäytymistodistus.
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