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Passenger information – USE BLOCK CAPITALS /  
Dane pasażera – WYPEŁNIJ DRUKOWANYMI LITERAMI 

Date of arrival/ 
Data przyjazdu 

Flight number or shipping company/ 
Numer lotu lub nazwa operatora promowego 

Name of the passenger (last name, first name)/ 
Pasażer (nazwisko, imię) 

Finnish personal identity code or date of birth 
(DD.MM.YYYY) / Fiński numer PESEL lub data 
urodzenia (DD.MM.RRRR) 
Address in Finland (street, postal code and city) 
Adres w Finlandii (ulica, kod podcztowy i 
miejscowść) 

If you are visiting Finland temporarily, will your visit 
last over 72 hours?/ 
Jeśli pobyt w Finlandii jest tymczasowy, czy będzie 
trwał powyżej 72 godzin? 

 Yes / Tak 
 No / Nie 

Phone number in international format, +358…/ 
Numer telefonu w formacie międzynarodowym, 
+358….

+ 

E-mail address/
Adres e-mail 

Do you have (check the applicable options) / 
Czy posiadasz (zaznacz odpowiednią opcię)  a certificate of a negative coronavirus 

test result (no older than 72 h)? Taken 
when? / Zaświadczenie o negatywnym 
wyniku testu na koronawirusa (z poniżej 
72h). Kiedy pobrano 

 a certificate of a past COVID-19 infec-
tion (no older than 6 months)? When? / 
Zaświadczenie o przebytej infekcji -
Covid- 19 (z poniżej ostatnich 6 miesięcy) 
Kiedy  chorowałeś? 

 Have you been vaccinated against 
COVID-19, when? /  Zaświadczenie o 
zaszczepieniu przeciwko covid- 19, data? 

 None of the above / Nic z powyższych

To be filled by staff/ Wypełnia personel 
Testiin:  kyllä     ei 
Huom. 

EU General Data Protection Regulation (EU 679/2016)  
Data Protection Act (1050/2018)  
Act on the Openness of Government Activities (621/1999) section 24 
Communicable Diseases Act (1227/2016) sections 29 and 39 Regional State Administrative Agency’s decisions 
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