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Begäran om granskning av personuppgifter 

Jag ber om att få veta vilka personuppgifter om mig som behandlas eller har behandlats på Statskontoret. 

 

1. Begäran Jag vill granska mina uppgifter från tiden __________-___________. 

 

Jag vill granska mina uppgifter i följande grupper av ärenden: 

Lån, garantier och räntestöd  □ 

Ersättningar och förmåner □ 

Betalningsbefrielseärenden □ 

 

Jag vill granska följande av mina uppgifter: 

 

 

      

Jag har arbetat / arbetar på Statskontoret □ 

Jag vill granska alla mina uppgifter: 

2. Person som 
gör begäran 

Namn 

Personbeteckning 

Adress* 

Telefonnummer 

3. Datum och 
underskrift 

 

*Uppgifterna levereras endast till giltiga adresser. 
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Anvisning för granskningsbegäran 

 

Du har rätt att få veta om personuppgifter om dig behandlas på Statskontoret. Om dina uppgifter 
behandlas har du också rätt att få veta vilka personuppgifter som behandlas, och hur.  
 
Du får uppgifterna genom att fylla i blanketten ovan, underteckna den och skicka den till Stats-
kontoret på adressen:  
 
STATSKONTORET 
PB 14  
00054 STATSKONTORET  
 
Du kan också skicka blanketten per e-post till Statskontorets registratorskontor (kirjaamo@valti-
okonttori.fi) till exempel som skannad eller fotograferad.  
 
Tills vidare tar vi inte emot uppgiftsförfrågningar per telefon.  
 
För att snabba upp processen kan du i punkt ett specificera från vilken tidsperiod eller gällande 
vilka tjänster du vill få uppgifter om. I punkt ett kan du också med egna ord berätta kring vilket 
ärende det är du vill granska dina uppgifter. I den punkten kan du till exempel nämnda om du 
bara har uträttat ett visst specifikt ärende på Statskontoret. Granskningsprocessen går snabbare 
om de önskade uppgifterna är så noggrant specificerade som möjligt. 
 
Fyll i korrekta och uppdaterade uppgifter i punkt två. Om uppgifterna är bristfälliga kan begäran 
inte genomföras. Det kan hända att vi kontaktar dig per telefon gällande din begäran. Vänligen 
märk väl att uppgifterna om behandlingen av dina uppgifter endast kan levereras till den giltiga 
adress som finns i Befolkningsdatasystemet.  


