Rekisteröidyn pyyntö koskien oikeutta
henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen
Pyynnön tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 18 artiklan nojalla rekisteröidyllä on oikeus siihen, että
Maanmittauslaitos rekisterinpitäjänä rajoittaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos jokin
seuraavista edellytyksistä täyttyy:
a) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka
kuluessa Maanmittauslaitos voi varmistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden;
b) käsittely on lainvastaista, mutta rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan
henkilötietojen käytön rajoittamista;
c) Maanmittauslaitos ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity
tarvitsee henkilötietoja oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai
d) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä, ja odotetaan sen todentamista, syrjäyttävätkö
Maanmittauslaitoksen edut rekisteröidyn edut.
Maanmittauslaitos voi rajoittaa rekisteröityä koskevien henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi siirtämällä
valitut henkilötiedot toiseen käsittelyjärjestelmään tai estämällä käyttäjien pääsy valittuihin henkilötietoihin.
Jos Maanmittauslaitos on rajoittanut henkilötietojen käsittelyä edellä olevan mukaisesti, Maanmittauslaitos saa säilyttämisen lisäksi käsitellä näitä henkilötietoja vain rekisteröidyn suostumuksella, oikeudellisen
vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön
oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää yleistä etua koskevista syistä.
Tällä lomakkeella voit esittää Maanmittauslaitokselle pyynnön koskien edellä tarkoitettua rekisteröidyn
oikeutta henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen.

Pyynnön esittäjän tiedot
Sukunimi
Etunimet
Henkilötunnus		
Sähköposti- tai postiosoite, johon päätös sekä mahdollinen
pyyntöön liittyvä lisäselvityspyyntö voidaan lähettää

Puhelinnumero (ei pakollinen)

Maanmittauslaitos

Opastinsilta 12 C
PL 84
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Puhelin 029 530 1100

www.maanmittauslaitos.fi/yhteystiedot
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Y-tunnus 0245954-4
Kotipaikka Helsinki
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Aiemmat pyynnöt
Olen aiemmin esittänyt Maanmittauslaitokselle pyynnön koskien oikeutta henkilötietojen käsittelyn
rajoittamiseen

☐
☐

Kyllä, milloin (päivämäärä)
En ole

Pyynnön kohde ja perustelut
Haluan, että seuraavien minua koskevien henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan (tarkka sanamuoto)

Pyyntö koskien oikeutta henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen perustuu siihen, että

☐ a) kiistän henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa Maanmittauslaitos voi varmistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden

☐ b) käsittely on lainvastaista, mutta vastustan henkilötietojen poistamista ja vaadin sen
sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista

☐ c) Maanmittauslaitos ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin,
mutta tarvitsen henkilötietoja oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi

☐ d) olen vastustanut henkilötietojen käsittelyä, ja odotetaan sen todentamista, syrjäyttävätkö Maanmittauslaitoksen edut minun etuni

Esitän seuraavat perustelut pyynnölle (perustelut tai niitä koskevat lisäselvitykset voidaan tarvittaessa esittää erillisellä liitteellä)

Päiväys ja allekirjoitus
Paikka ja päivämäärä

___________________________________________________________

Allekirjoitus

___________________________________________________________

Nimen selvennys

___________________________________________________________
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Pyyntöä koskevan lomakkeen toimittaminen Maanmittauslaitokselle
Maanmittauslaitokselle osoitettu pyyntö voi olla vapaamuotoinen tai sen voi tehdä tällä lomakkeella.
Pyyntö on allekirjoitettava.
Pyyntö voidaan skannata ja lähettää sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@maanmittauslaitos.fi, lähettää
postitse osoitteeseen Maanmittauslaitos, PL 84, 00521 Helsinki, tai tuoda Maanmittauslaitoksen palvelupisteeseen. Maanmittauslaitoksen palvelupisteiden käyntiosoitteita ja aukioloaikoja koskevat tiedot ovat
saatavilla Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla osoitteessa www.maanmittauslaitos.fi.
Jos pyyntö on tarkoitus skannata ja lähettää sähköpostitse, pyyntö tulee tietoturvasyistä lähettää salattuna
sähköpostina Maanmittauslaitokselle. Salattua sähköpostia voi lähettää Maanmittauslaitokselle seuraavan
osoitteen kautta: https://turvaviesti.maanmittauslaitos.fi/.

Henkilötietojen käsittely Maanmittauslaitoksessa
Maanmittauslaitos käsittelee henkilötietoja viranomaistehtävien hoitamista varten. Halutessasi voit tutustua Maanmittauslaitoksen henkilötietojen käsittelyä koskeviin selosteisiin. Henkilötietojen käsittelyä koskevat selosteet ovat saatavilla Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla osoitteessa www.maanmittauslaitos.fi.

Maanmittauslaitos

Opastinsilta 12 C
PL 84
00521 Helsinki
Puhelin 029 530 1100

www.maanmittauslaitos.fi/yhteystiedot
kirjaamo@maanmittauslaitos.fi
Y-tunnus 0245954-4
Kotipaikka Helsinki

3(3)

