
Yrkande på rättelse av registeruppgifter 

Den ifyllda och undertecknade blanketten sänds till info@korsnas.fi eller lämnas in till 
Korsnäs kommun, kommunkansliet, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs 
Enligt EU:s dataskyddsförordning artikel 16,17,18,19,20 har den registrerade rätt att av den 
personuppgiftsansvarige få felaktiga personuppgifter rättade, kompletterade eller i vissa fall 
raderade eller överförda (dataportabilitet). Mera info http://www.korsnas.fi/kommunen/GDPR

Jag yrkar på att följande personuppgifter om mig som finns i ert register rättas enligt följande 

Yrkande Registrets namn 

Jag kräver att följande uppgifter rättas/kompletteras (ange felaktiga/bristfälliga uppgifter, 
förslag till ändring och motivering) 

Jag kräver att följande uppgifter tas bort (ange felaktiga uppgifter och motivering) 

Jag önskar att följande uppgifter överförs (ange uppgifter och vart) 
Den registrerade har rätt att få ut de personuppgifter som rör honom/henne och som han/hon 
har tillhandahållit Korsnäs kommun i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format 
och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen 
grundar sig på samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat 

Kontakt-
uppgifter

Namn Personbeteckning 

Adress Telefonnummer

___________________________________________ 
Ort och datum 

______________________________________________________________
_ Underskrift och namnförtydligande 

KORS S KOMM  
T AND EN 2  
-post  info korsnas.fi
el.  (0)6 79 111

KORS S  K  
ANTAT E 2
posti :info korsnas.fi

Puh.  (0)6 79 111

http://www.korsnas.fi

http://www.malax.fi/
mailto:info@korsnas.fi
http://www.privacy-regulation.eu/sv/16.htm
http://www.privacy-regulation.eu/sv/17.htm
http://www.privacy-regulation.eu/sv/18.htm
http://www.privacy-regulation.eu/sv/19.htm
http://www.privacy-regulation.eu/sv/20.htm
http://www.korsnas.fi/kommunen/GDPR
Tobias Andtfolk
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