Den registrerades begäran om rätt till
tillgång till personuppgifter
Syftet med begäran
Med stöd av artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 har den registrerade rätt att
av Lantmäteriverket som personuppgiftsansvarig få en bekräftelse på att Lantmäteriverket behandlar
personuppgifter som gäller den registrerade eller att Lantmäteriverket inte behandlar sådana personuppgifter. Om Lantmäteriverket behandlar sådana personuppgifter, har den registrerade dessutom rätt att få
tillgång till personuppgifterna.
Med denna blankett kan du framställa en begäran om tidigare avsedda rätt till tillgång till personuppgifter hos Lantmäteriverket.

Information om den som framställer begäran
Släktnamn
Förnamn
Personnummer		
E-post- eller postadress, till vilken beslutet och eventuella personuppgifter samt en eventuell begäran om
tilläggsutredning i anslutning till begäran kan skickas

Telefonnummer (inte obligatoriskt)

Tidigare begäran
Jag har tidigare framställt en begäran om rätt till tillgång till personuppgifter hos Lantmäteriverket

☐
☐

Ja, när (datum)
Nej

De personuppgifter som är föremål för begäran
Jag vill ha tillgång till följande personuppgifter som gäller mig, till den del Lantmäteriverket behandlar
sådana personuppgifter

☐
☐
☐

Personuppgifter i registret över kundförhållanden
Personuppgifter för deltagare i Lantmäteriverkets evenemang
Personuppgifter i bostadsdatasystemet

Lantmäteriverket

Semaforbron 12 C
PB 84
00521 Helsingfors
Telefon 029 530 1100

www.maanmittauslaitos.fi/sv/kontaktuppgifter
registratorskontoret@lantmateriverket.fi
FO-nummer 0245954-4
Hemort Helsingfors

den registrerades begäran om rätt till tillgång till personuppgifter

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Personuppgifter i fastighetsdatasystemet
Personuppgifter i köpeskillingsregistret över fastigheter
Personuppgifter i köpvittnesregistret
Personuppgifter i handlingsregistret och arkivet
Lantmäteriverkets personals personuppgifter
Personuppgifter för användare av Lantmäteriverkets datasystem och lokaliteter

Datum och underskrift
Ort och datum

___________________________________________________________

Underskrift

___________________________________________________________

Namnförtydligande

___________________________________________________________

Inlämnande av blankett om begäran till Lantmäteriverket
En begäran som riktas till Lantmäteriverket kan vara fritt formulerad eller upprättas på denna blankett.
Begäran ska undertecknas.
Begäran kan skannas och skickas per e-post till adressen registratorskontoret@lantmateriverket.fi, skickas
per post till adressen Lantmäteriverket, PB 84, 00521 Helsingfors, eller lämnas in vid något av Lantmäteriverkets serviceställen. Information om besöksadresserna och öppethållningstiderna för Lantmäteriverkets serviceställen finns på Lantmäteriverkets webbsidor på adressen www.maanmittauslaitos.fi/sv.
Om begäran avses skannas och skickas per e-post, ska begäran av datasäkerhetsskäl skickas som krypterat
e-postmeddelande till Lantmäteriverket. Krypterade e-postmeddelanden kan skickas till Lantmäteriverket
via följande adress: https://turvaviesti.maanmittauslaitos.fi/.

Behandling av personuppgifter vid Lantmäteriverket
Lantmäteriverket behandlar personuppgifter för att sköta myndighetsuppgifter. Du kan ta en titt på dataskyddsbeskrivningarna som berör behandlingen av personuppgifter vid Lantmäteriverket. Dataskyddsbeskrivningarna finns på Lantmäteriverkets webbsidor på adressen www.maanmittauslaitos.fi/sv.

Lantmäteriverket

Semaforbron 12 C
PB 84
00521 Helsingfors
Telefon 029 530 1100

www.maanmittauslaitos.fi/sv/kontaktuppgifter
registratorskontoret@lantmateriverket.fi
FO-nummer 0245954-4
Hemort Helsingfors
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