Kymijoen Ravintopalvelut Oy

Tietosuojaohje - Tarkistusoikeus ja tiedon korjaaminen
_______________________________________________________________________
Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa henkilön yksityisyyttä. Tietosuojalla suojataan henkilöstä
kerättyjä ja tallennettuja henkilökohtaisia tietoja koko tiedon elinkaaren ajan. Rekisterinpitäjäksi
määritellään se, kuka kerää ja tallentaa henkilötietoja. Rekisteröity on se henkilö, kenen
henkilötietoja on kerätty ja tallennettu.
Jokaisella, jonka henkilötietoja on rekisteröity, on oikeus saada nähdä kyseiset tiedot. Tietoja
voidaan pyytää oikaisemaan tai poistamaan. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus tunnistaa
rekisteröidyn henkilöllisyys ennen pääsyä tietoihin. Rekisteröidyn pyyntöihin näitä oikeuksia koskien
tulee vastata kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi
soveltaa kahden kuukauden jatkoaikaa, mikäli rekisteröidyn pyyntö on monimutkainen tai niitä on
tullut määrällisesti useita. Tiedot tulee pääsääntöisesti toimittaa sähköisessä muodossa ja maksutta.
(EU:n tietosuoja-asetus 2016/679.)

Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n asiakkailla, joiden henkilötietoja on rekisteröity jossakin muodossa,
on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa. Kymijoen Ravintopalvelut Oy:n on asiakkaan pyytäessä
ilmoitettava, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimitettava jäljennös
käsiteltävistä henkilötiedoista.
Asiakasrekisteriä koskevissa asioissa yhteystiedot ovat:
Kymijoen Ravintopalvelut Oy
Takojantie 3
48220 KOTKA
040 124 3320
keskuskeittio@makunne.fi

Yhteydenottopyyntö ohjataan asiakasryhmän vastuuhenkilölle. Etukäteen voi tulostaa ja täyttää
tietojen tarkastus- tai oikaisu/korjausvaatimuslomakkeen, henkilöllisyys varmistetaan aina
henkilökohtaisesti paikan päällä. Henkilöllisyys tarkastetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta.

LIITTEET

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö
Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö
Kymijoen Ravintopalvelut Oy
Y-tunnus 16351083
Takojantie 3
48220 KOTKA
040 124 3320
keskuskeittio@makunne.fi
EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 15:n mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa
henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Pyydän saada tietää, mitä tietoja minusta on
tallennettu ylläpitämäänne rekisteriin.
Pyyntö
Haluan tarkastaa kaikki tietoni.
Haluan tarkastaa tiedot seuraavalta ajanjaksolta: ________________________
Haluan seuraavat asiakirjat/tiedot:

Tutustun tietoihin rekisterinpitäjän luona.
Haluan tiedot tulosteena.

Pyynnön
esittäjä

Nimi:
Osoite:

Muut yhteystiedot:
Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy antamasta tietoja, on rekisteröidylle ilmoitettava viimeistään kuukauden kuluessa
pyynnön vastaanottamisesta syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja
käyttää muita oikeussuojakeinoja. (EU:n tietosuoja-asetus artikla 12, 4.)

Päiväys ja
allekirjoitus

Paikka ja aika: _________________________________________
Allekirjoitus: ___________________________________________

Vastaanottaja

Henkilö on tunnistettu kuvallisesta henkilötodistuksesta.
Henkilö on tunnettu. (konsernin työntekijä, yhteistyökumppani tai vastaava)
Paikka ja aika: _____________________________________________
Allekirjoitus: _______________________________________________
Nimen selvennys: ___________________________________________

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus
Kymijoen Ravintopalvelut Oy
Y-tunnus 16351083
Takojantie 3
48220 KOTKA
040 124 3320
keskuskeittio@makunne.fi
EU:n tietosuoja-asetuksen artiklan 16 ja 17 mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta
viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai
täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton,
puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.
Vaatimus

Vaadin seuraavat tiedot oikaistavaksi:
(oikaistava tieto ja ehdotettu sanatarkka muutos)

________
perustelu:

Vaadin seuraavat tiedot poistettaviksi:
(poistettava tieto sanatarkasti)

________
perustelu:

Vaadin seuraavat tiedot täydennyksenä liitettäviksi rekisteriin:
(lisättävä tieto sanatarkasti)

________
perustelu:

Vaatimuksen
esittäjä

Nimi:
Osoite:

Muut yhteystiedot:

Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy toimenpiteistä rekisteröidyn pyynnön perusteella, on rekisteröidylle ilmoitettava
viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä
valitus valvontaviranomaiselle ja käyttää muita oikeussuojakeinoja. (EU:n tietosuoja-asetus artikla 12, 4.)

Päiväys ja
allekirjoitus

Paikka ja aika: _________________________________________

Allekirjoitus: ___________________________________________
Vastaanottaja
Henkilö on tunnistettu kuvallisesta henkilötodistuksesta.
Henkilö on tunnettu (konsernin työntekijä, yhteistyökumppani tai vastaava)
Paikka ja aika: _____________________________________________
Allekirjoitus: _______________________________________________
Nimen selvennys: ___________________________________________

