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Person som begärt granskning
Personbeteckning (eller födelsedatum och -ort)
Efternamn (även tidigare efternamn)

Förnamn (även tidigare förnamn)

Gatuadress

Postnummer

E-postadress

Gatuadress

Telefonnummer

Uppgifter som begärs

Specificera begäran om granskning av de egna uppgifterna nedan. Av begäran ska det
framgå med tillräcklig exakthet vilket handläggningssyfte, informationssystem,
personregister eller en del av detta begäran gäller. En otillräckligt specificerad begäran om
granskning tillmötesgås inte.
Jag ber polisen om nedan specificerade personuppgifter som gäller mig:
Undersöknings- och övervakningsuppgifter
Informationssystemet för polisärenden
(PATJA)
Polisens övriga lagstadgade uppgifter

Signalementsregistret
(Vitja-RETU)

Trafikövervakningssystemet
(LVS)

Vapendatasystemet (LUHTI-ASE)

Identitetskorts- och passregistret (Heko-Passi)

Systemet för hantering och övervakning av tillståndsärenden i den privata säkerhetsbranschen (TURVA)

Systemet för hantering och övervakning av penninginsamlings-, bingo- och varulotteriärenden (RABITA)

Systemet för behandling av ärenden som gäller trafikförseelseavgifter (Liike)
Polisens övriga personregister
Det nationella systemet inom Schengens
informationssystem
Utlänningsregistret (beträffande polisens uppgifter)

Nödcentralsdatasystemet (beträffande polisens
uppgifter)
Systemet för ärendehantering, beslutsfattande och
arkivering inom polisens administrativa ärendehantering (Acta)

Polisens övriga personregister (specificera behandlingssyftet, informationssystemet, personregistret eller en del
av det):
Ospecificerade begäranden genomförs inte.
Jag har inte tidigare utövat min rätt till insyn i detta
register

Jag har tidigare kontrollerat
uppgifterna i detta register, datum:

Jag ber att uppgifterna kontrolleras skriftligt:

Jag vill granska uppgifterna på den följande polisanstalten:
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Rätt till insyn
Var och en har i princip rätt att av den personuppgiftsansvarige få reda på om personuppgifter som
gäller honom eller henne behandlas. Om dessa uppgifter behandlas har den registrerade rätt att på
begäran av den personuppgiftsansvarige få de uppgifter som nämns i artikel 15 i den allmänna
dataskyddsförordningen och i 23 § i dataskyddslagen avseende brottmål. Rätten till insyn gäller
uppgifter om den registrerade själv. Den registrerade får ha ett biträde med sig.
Enligt 41 § 2 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019, lagen
om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet) ska en registrerad som vill utöva sin rätt till
insyn framställa en personlig begäran om detta till polisen samt styrka sin identitet.
Om begäran om granskning av uppgifter gäller andra register än de som nämns ovan, ska den som
begär uppgifterna lämna den information som behövs för att uppgifterna ska sökas och meddelas.
När den registrerade utövar sin rätt till insyn ska han eller hon legitimera sig på ett tillförlitligt sätt. Om
den personuppgiftsansvarige inte kan försäkra sig om den registrerades identitet, kan han eller hon
begära att få de tilläggsuppgifter som behövs för att styrka den registrerades identitet. Rätten att få en
kopia av uppgifterna får inte inverka ogynnsamt på andras rättigheter och friheter.
Inskränkningar i rätten till insyn
Den registrerade har inte den rätt att få tillgång till uppgifter som rör honom eller henne som avses i
artikel 15 i den allmänna dataskyddsförordningen om
1. informationen kan skada den nationella säkerheten, försvaret eller den allmänna ordningen
och säkerheten eller försvåra förebyggande eller utredning av brott
2. informationen kan medföra allvarlig fara för den registrerades hälsa eller vård eller för någon
annans rättigheter eller
3. personuppgifterna används för tillsyns- och kontrolluppgifter och vägran att lämna information
är nödvändig för att trygga ett viktigt ekonomiskt eller finansiellt intresse för Finland eller
Europeiska unionen.
Den registrerades rätt till insyn kan dessutom begränsas om det med beaktande av den
registrerades rättigheter är proportionerligt och nödvändigt
4. för att undvika skada som orsakas förebyggande, avslöjande, utredning eller lagföring i
samband med brott eller verkställighet av straffrättsliga påföljder
5. för att trygga annan undersökning, utredning eller motsvarande förfarande som utförs av en
myndighet
6. för att skydda den allmänna säkerheten
7. för att skydda den nationella säkerheten eller
8. för att skydda andra personers rättigheter.
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Om den registrerades rätt till insyn skjuts upp, begränsas eller förvägras, ska den
personuppgiftsansvarige utan obefogat dröjsmål underrätta den registrerade om detta med ett
skriftligt intyg. Även grunderna för uppskov, begränsning och förvägrande ska meddelas förutom om
detta skulle äventyra syftet med förvägrandet eller inskränkningen. Om den personuppgiftsansvarige
inte inom tre månader efter att begäran framställts har gett den registrerade ett skriftligt svar,
jämställs detta med att rätten till insyn har förvägrats.
Utövande av den registrerades rättigheter genom förmedling av dataombudsmannen
Den registrerades rätt till insyn gäller inte uppgifter om informationskällor, personuppgifter som gäller
hemlig övervakning och särskild kontroll i Schengens informationssystem, uppgifter om polisens
taktiska och tekniska metoder, observationsuppgifter, uppgifter om informationskällor eller uppgifter
som används för teknisk undersökning, som ingår i de personuppgifter som avses i 5–8 §, eller
personuppgifter som erhållits genom de inhämtningsmetoder som avses i 5 kap. i polislagen och 10
kap. i tvångsmedelslagen samt med stöd av 157 § i lagen om tjänster inom elektronisk
kommunikation.
Den registrerade har rätt att be dataombudsmannen kontrollera att personuppgifterna och
behandlingen av dem är lagenliga, om den registrerades rätt till insyn har skjutits upp, begränsats
eller förvägrats med stöd av dataskyddslagen avseende brottmål eller någon annan lag. Begäran ska
lämnas personligen till dataombudsmannens byrå, den personuppgiftsansvarige (Polisstyrelsen) eller
polisinrättningen och den som framställer begäran ska styrka sin identitet.
Avgiftsfrihet i fråga om den registrerades rättigheter och åtgärder
Meddelanden och uppgifter som ska lämnas till den registrerade med stöd av den allmänna
dataskyddsförordningen eller dataskyddslagen avseende brottmål samt behandlingen av den
registrerades begäranden är i regel avgiftsfria för den registrerade. Om den registrerades
begäranden dock är uppenbart oskäliga eller ogrundade på grund av att de upprepas eller av någon
annan orsak, kan den personuppgiftsansvarige dock ta ut en avgift för åtgärden. Bestämmelser om
grunderna för avgiften finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).
Om den personuppgiftsansvarige på ovannämnda grunder har tagit ut en avgift, ska den vid behov
visa att begäran är uppenbart ogrundad eller oskälig.

Underskrift
Datum, ort och underskrift (person som begärt granskning)

Fyll i blanketten omsorgsfullt. Bristfälliga uppgifter fördröjer behandlingen av ärendet.
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Myndighetens anteckningar
Mottagande av begäran
Identiteten har styrkts med
körkort

identitetskort

pass (Det enda identifieringssättet som godkänns utanför Finland)

Identifieringshandlingens nummer

Identifierare

Tilläggsuppgifter om identifieringen

Datum och ort

Underskrift och namnförtydligande (myndighet)

Utlämnande av uppgifter för granskning
Identiteten har styrkts

Uppgifterna visades

Uppgifterna lämnades på begäran skriftligt

Insyn förvägrades, motivering:
Styrkte inte sin identitet
Annan motivering, vilken:

Ersättning har tagits ut för utövandet av rätten till insyn, eftersom begärandena är uppenbart oskäliga eller
ogrundade på grund av att de är återkommande eller av någon annan orsak. Den registrerade har skriftligen
underrättats om att begäran är ogrundad eller oskälig.

Underskrift
Datum och ort

Underskrift, namnförtydligande och tjänstebenämning

Överlämnande av ärendet till dataombudsmannen för avgörande

Ett negativt beslut om rätten till insyn kan överföras till dataombudsmannen för avgörande.
Dataombudsmannens byrå
Kontaktuppgifter:
Postadress:
Besöksadress:
PB 800
Fågelviksgränden 4
00531 Helsingfors
00530 Helsingfors
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Växel:
029 566 6700

E-post och hemsida:
tietosuoja@om.fi
http://www.tietosuoja.fi
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