Version 1.0

BEGÄRAN OM ÅTKOMST TILL EGNA UPPGIFTER
Jag vill kontrollera vilka uppgifter om mig finns sparade i Caruna-företagens (Caruna Oy,
Caruna Espoo Oy eller Caruna Networks Oy) register.
Precision av begäran påskyndar kontrollens genomförande.
Jag begär om kontroll (välj lämplig):
 Som kund
Uppgifter om kundrelation
 Som arbetstagare/arbetssökande


Uppgifter om arbetstagare



Uppgifter om arbetssökande

 Angående Carunas partnerskap
Uppgifter om Carunas partner (som t.ex. representant av en leverantör)
(specificera tjänsteproducent)_____________________________
 Som ägare eller innehavare av fast egendom som anknyter till Carunas planläggningstillstånd
Uppgifter om planläggning
 Som representant av övrig intressent
Uppgifter om övrig intressent
(Specificera intressent) _______________________________.

Om du vill kan du specificera din begäran om kontroll också enligt följande:
 Jag vill kontrollera endast följande uppgifter:_____________________________
 Jag vill kontrollera uppgifter från tidsperioden
Start datum_______________Slut datum______________
(Fortsätter på följande sida)

BEGÄRARENS KONTAKTUPPGIFTER
Namn (samtliga förnamn)

Efternamn

Personnummer:

Gatuadress:

Postnummer och ort:

Telefon dagtid:
(För eventuell ytterligare information angående begäran om kontroll)

För begäran om kontroll som gjorts på plats skickar vi uppgifterna i första hand i elektroniskt
format. På särskild begäran skickar vi uppgifterna i posten.
Min e-postadress är: _____________________________________________________.
Vi skickar vårt svar som krypterad e-post genom Turvaposti-tjänsten (Säker post-tjänsten). Du
kommer att skickas en länk du kan följa för att se svaret.
Du kan skicka din begäran om kontroll också som e-post till adressen tietosuoja@caruna.fi eller som brev till
adressen
Caruna Oy
Begäran om kontroll av uppgifter
PB 1
00068 CARUNA
För begäran om kontroll som skickas med post eller e-post måste du inkludera en kopia av ett
ikraftvarande pass eller ID-kort med foto. Vi skickar svaret till den kontaktadress som finns i
vårt register/i befolkningsregistret.
DATUM OCH UNDERSKRIFT
Ort och tid

Underskrift

INFORMATION OM BEGÄRANS MOTTAGANDE (fylls i av Caruna)
Identitet kontrollerats
 pass
nr_______________________
Begäran mottagits (datum):

 övrig officiell identitetshandling
nr ____________________________
Begärans mottagare:

Vi uppdaterar våra register på basis av uppgifterna ni gett i samband med kontrolleringsprocessen.

