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Tarkastuspyynnön esittäjä
Henkilötunnus (tai syntymäaika ja -paikka)
Sukunimi (myös entinen sukunimi)
Katuosoite
Sähköpostiosoite

Etunimet (myös entiset etunimet)
Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Pyydettävät tiedot

Pyydän tietosuojavaltuutettua tarkastamaan itseäni koskevien henkilötietojen ja niiden
käsittelyn lainmukaisuuden seuraavien tietojen osalta:
Poliisin henkilötietolain 7 §:n tarkoittamat rikosten ennalta estämiseen tai paljastamiseen liittyvät tiedot
Poliisin henkilötietolain 7 §:n 5 momentin tarkoittamat havaintotiedot
Poliisin henkilötietolain 5-8 §:ssä tarkoitetut poliisin taktisia ja teknisiä menetelmiä koskevat tiedot ja tekniseen
tukintaan käytettävät tiedot
Poliisin henkilötietolain 9 §:n mukaiset tietolähdetiedot
Schengenin tietojärjestelmän salaista tarkkailua ja erityistarkastuksia koskevat tiedot
Tiedot, jotka on saatu poliisilain (872/2011) 5 luvun, pakkokeinolain (806/2011) 10 luvun sekä sähköisen
viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 157 §:n nojalla
Suojelupoliisin poliisin henkilötietolain 7 luvun perusteella käsittelemät tiedot
Pyydän tietosuojavaltuutettua varmistamaan, että
Europolin minua koskevien tietojen tallettaminen Europolin tietojärjestelmään, muu välittäminen Europolille sekä
tietojeni käyttö tapahtuu lainmukaisesti ja siten, ettei yksilön oikeuksiani loukata
Minua koskevien henkilötietojen kerääminen, tallettaminen, käsittely ja käyttö Schengenin tietojärjestelmän
teknisen tuen yksikön ylläpitämässä tiedostossa tapahtuu lainmukaisesti ja oikein
Minua koskevien henkilötietojen Prümin sopimukseen (SopS 54/2007) perustuva käsittely tapahtuu lainmukaisesti

Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa (616/2019, poliisin henkilötietolaki) 42 §:n mukaan
rekisteröidyllä itsellään ei ole tarkastusoikeutta
1) tietolähdetietoihin
2) Schengenin tietojärjestelmän salaista tarkkailua ja erityistarkastuksia koskeviin
henkilötietoihin
3) poliisin henkilötietolain 5–8 §:ssä tarkoitettuihin henkilötietoihin sisältyviin poliisin
taktisia ja teknisiä menetelmiä koskeviin tietoihin, havainto- tai tietolähdetietoihin tai
tekniseen tutkintaan käytettäviin tietoihin
4) henkilötietoihin, jotka on saatu poliisilain 5 luvun ja pakkokeinolain 10 luvun mukaisia
tiedonhankintamenetelmiä käyttäen sekä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain
157 §:n nojalla.
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Poliisin henkilötietolain 56 §:n mukaan rekisteröidyllä itsellään ei ole lainkaan tarkastusoikeutta
Suojelupoliisin poliisin henkilötietolain 7 luvun perusteella käsittelemiin henkilötietoihin.
Tietosuojavaltuutettu voi rekisteröidyn pyynnöstä tarkastaa ja varmistaa edellä mainittujen
rekisteröityä koskevien henkilötietojen ja niiden käsittelyn lainmukaisuuden. Tietosuojavaltuutetulla ei kuitenkaan ole oikeutta paljastaa rekisteröidylle tarkastuksessa saamiaan tietoja
kyseisen rekisterin sisällöstä. Tämä merkitsee myös sitä, että tässä yhteydessä ei voida antaa
tietoja siitä, onko henkilö ylipäätään rekisteröity vai ei.
Rekisteröidyn on esitettävä edellä tarkoitetut tarkastus- ja varmistuspyynnöt henkilökohtaisesti
poliisilaitoksessa, rekisterinpitäjän (Poliisihallitus) luona tai tietosuojavaltuutetun toimistossa ja
todistettava henkilöllisyytensä.

Allekirjoitus
Päiväys, paikka ja allekirjoitus (tarkastuspyynnön esittäjä)

Täytä lomake huolellisesti. Puutteelliset tiedot hidastavat asian käsittelyä.

Viranomaisen merkintöjä
Pyynnön vastaanottaminen
Henkilöllisyys todistettu
Ajokortilla

Henkilökortilla

Tunnistusasiakirjan numero

Passilla
Tunnistaja

Tunnistuksen lisätiedot

Päiväys ja paikka

Allekirjoitus ja nimenselvennys (viranomainen)

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Yhteystiedot:
Postiosoite:
Käyntiosoite:
PL 800
Lintulahdenkuja 4
00531 Helsinki
00530 Helsinki
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Vaihde:
029 566 6700

Sähköposti ja kotisivut:
tietosuoja@om.fi
http://www.tietosuoja.fi
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