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Begäran om rättelse 
 

 

Mottagare 
 

Personuppgiftsansvarig: 
Työplus Yhtiöt Oy 
Mariegatan 26, 67200 KARLEBY 
 

 

Uppgifter 
om  
begäran 
om  
rättelse 

 

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att begära att inexakta och felaktiga uppgifter som rör dig rät-
tas och att ofullständiga uppgifter kompletteras. För att säkerställa riktigheten ska begäran lämnas in per-
sonligen till det av Työplus verksamhetsställen som du besökt. 
 
KLIENTEN FYLLER I 
Klientens namn:              _________________________________________________________________ 
Personbeteckning:          _____________________________ 
 

 Jag vill att följande uppgifter raderas (ange uppgift, datum och motiveringar): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 Jag vill att följande uppgifter ändras (ange uppgift, datum, föreslagen ändring och motiveringar): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 Jag vill att följande uppgifter läggs till som komplettering till registret ovan (motiveringar): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
Vid behov tilläggsuppgifter på separat bilaga. 
 
Datum:                                            _______________________ 
 

Underskrift och namnförtydligande  
på den som framför begäran:         _____________________________________________________ 
 

Adress och telefonnummer:           _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Andra nödvändiga uppgifter:          _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

TYÖPLUS FYLLER I: 
 

I samband med att begäran lämnas in bekräftas klientens identitet på ett tillförlitligt sätt: 
 Körkort   Pass   Identitetskort  Annat, vad: _______________________________________________________ 

 

Begäran har lämnats in, datum: _________________________    kl. ______________________ 

 
 

HANDLÄGGNING AV RÄTTELSEBEGÄRAN: 
Begäran  har godkänts   har avslagits  

Motiveringar: _______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Begäran behandlats, datum: _________________________    kl. ______________________    
 
Handläggarens underskrift och namnförtydligande: _________________________________________________________ 
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