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Begäran om kontroll av klientuppgifter

Mottagare/registeransvarig

Verksamhetsenhet

Barnets/barnens namn Personsignum

Uppgifterna kan tas fram ur socialvårdens elektroniska datasystem från och med 2009.

Den undertecknade blanketten lämnas in på/skickas till adressen
Åbo stads välfärdssektor/Registratorskontoret, Universitetsgatan 30, 2 vån., 20100 Åbo eller PB 670, 20101 Åbo

Om den registeransvarige vägrar lämna mina uppgifter, ska han ge ett skriftligt intyg om detta, i enlighet med 28 § i 
personuppgiftslagen. I intyget ska också nämnas skälen till att insyn har förvägrats.

Man kan få sina uppgifter utlämnade utan avgift en gång per år. (26 § i personuppgiftslagen (523/99)).

Underskrift

Adress

Personsignum

Telefon

Namnförtydligande

Jag begär att få veta vilka uppgifter om mig som finns lagrade i det register som ni upprätthåller.

Jag begär att få veta vilka uppgifter om mitt/mina minderåriga barn som finns lagrade i det register som ni upprätthåller.

Eventuella specifikationer beträffande uppgifterna som jag begär

Jag vill inte ha följande uppgifter som redan lämnats till mig vid tiden för tjänsten

Jag vill kontrollera uppgifterna för perioden .

Bekantar mig med uppgifterna hos den registeransvarige.

Jag vill ha uppgifterna som utskrift/kopia.

Barnskydd

Missbrukarvård

Per post

Annat, vad?

Utkomststöd

Adoption

Jag hämtar uppgifterna personligen.

Socialarbete

Vårdnads- och umgängesrättsärenden

Barnatillsyningsmannen

Jag vill ha de dokument/uppgifter som räknas upp nedan

___ / ___ 20___

Åbo stads social- och hälsovårdsnämnd, PB 670, 20101 Åbo

Besöksadress
Välfärdssektorns registratorskontor
Universitetsgatan 30
20100 Åbo

Postadress
PB 670
20101 Åbo

Fax
02 2626 899

Telefon
02 330 000 (växel)

E-post
hyvinvointitoimiala@turku.fi
www.turku.fi



Utlämnande av uppgifter

Myndigheten fyller i

Identiteten hos den som framställer begäran har kontrollerats

___ / ___ 20___

pass

Plats

körkort/bildförsett identitetskort

Underskrift av den som kontrollerar identiteten

Namnförtydligande och tjänsteställning

Framställare av begäran är klienten själv en nära anhörig en laglig företrädare (magistratens eller 
domstolens lagliga beslut bör uppvisas)
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