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Utövande av den registrerades rättigheter 
enligt EU:s allmänna 
dataskyddsförordning 

Utrikespolitiska institutet 
Registratorskontoret Anvisningar finns i slutet av formuläret. 
Besöksadress: Arkadiagatan 23 B, 
Helsingfors 

Diarienummer (fylls i av registratorskontoret): 

Den registrerades begäran 

Vilken av den registrerades rättigheter gäller begäran? (rätten till insyn, rätten till rättelse, rätten till radering, 
rätten till begränsning till behandling, rätten till dataportabilitet eller rätten att göra invändningar) 

Vilken behandling av personuppgifter eller vilket register gäller begäran? Vilken tidsperiod gäller begäran? 
(Se anvisningarna och dataskyddsbeskrivningarna) 

Hur önskar den registrerade svar på begäran? (Besök i riksdagens lokaler, hämtning av utskrift i riksdagen, 
per post eller via e-post.) 

Den registrerades identitet, kontaktuppgifter och underskrift 

För- och efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer 

Ort, datum och den registrerades underskrift 

Utrikespolitiska institutets anteckningar 
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Mottagande av begäran och kontroll av den registrerades identitet 
Begäran om insyn mottagen, datum 

Den registrerades identitet har intygats med: 

☐pass

☐identitetskort

☐annat; vad _______________

Namn och befattning på den som mottagit begäran och kontrollerat den registrerades identitet 

Behandling av begäran och beslut 

☐ Begäran tillgodoses

☐ Begäran avslås helt eller delvis. (Beslut jämte anvisningar för överklagande bifogas formuläret.)

☐ Registret innehåller inga uppgifter om personen som begär uppgifterna.

Svar på och handläggning av begäran 

☐Svar har skickats till personen som begär uppgifterna på önskat sätt, datum: _____________

☐Personen som begär uppgifterna har fått svar personligen, datum: _____________

☐Personen som begär uppgifterna har getts tillfälle att ta del av sina personuppgifter, datum:

______________

Handläggarens namn, underskrift och beslutsdatum 
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ANVISNINGAR: 
Begäran från Om den registrerade önskar lämna in flera begäran ska varje begäran framställas på ett eget 
registrerad formulär. Begäran ska specificeras så noggrant som möjligt. 

I dataskyddsbeskrivningen förklaras i vilket syfte riksdagens kansli behandlar personuppgifter 
och de rättsliga grunderna till behandlingen samt annan information om behandlingen av de 
registrerades personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Utrikespolitiska institutets 
dataskyddsbeskrivningar upprätthålls på adressen: 
https://www.fiia.fi/instituutti/tietosuojaselosteet 

Begäran är kostnadsfri. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, i synnerhet om den görs 
upprepade gånger, kan en rimlig avgift tas ut av den registrerade eller begäran vägras. 

Den registrerades Den registrerades rättigheter grundar sig på artiklarna 15–22 i EU:s allmänna 
rättigheter dataskyddsförordning. Det finns begränsningar i utövandet av rättigheterna beroende exempelvis 

på om behandlingen av den registrerades personuppgifter bygger på att den registrerade har gett 
ett uttryckligt samtycke till behandlingen eller på att behandlingen sker för att fullgöra en 
lagstadgad skyldighet eller som ett led i myndighetsutövning. Mer information om 
dataskyddsförordningen och den registrerades rättigheter finns på webbplatsen för 
dataombudsmannens byrå: www.tietosuoja.fi 

Svar på begäran Vår avsikt är att tillmötesgå begäran på önskat sätt, såvida det inte är oskäligt eller svårt av tekniska 
eller andra motsvarande orsaker. I sådana fall försöker vi finna ett lämpligt alternativt sätt att 
tillhandahålla informationen. 
Svar lämnas inom en månad från det att begäran görs. 

Kontroll av Den registrerade får endast ställa begäran som rör sina egna personuppgifter. För att kunna 
identitet fastställa identiteten ska den registrerade lämna in begäran personligen till registratorskontoret vid 

riksdagens kansli på adressen Riksdagsgatan 4, Helsingfors. Den registrerade ska uppvisa en 
giltig identitetshandling i samband med att formuläret lämnas in. 

Beslut, rätt att Om den registrerades begäran tillmötesgås får han eller hon den begärda informationen och en 
söka ändring och kopia av detta formulär. 
rättsmedel 

Om begäran avslås helt eller delvis sänds tjänstemannens beslut och en kopia av detta formulär till 
den registrerade. Beslutet innehåller information om grunderna till avslaget, inklusive motivering.
Ändring i beslutet får sökas genom besvär i enlighet med anvisningarna för överklagande eller 
genom att begära omprövning hos riksdagens kanslikommission. 

Den registrerade får överklaga hos tillsynsmyndigheten om han eller hon anser att hans eller 
hennes personuppgifter behandlas i strid med dataskyddsförordningen. Tillsynsmyndighet i Finland 
är dataombudsmannen. Rätten att överklaga begränsar inte rätten att söka ändring genom besvär 
eller genom en begäran om omprövning av beslutet. (OBS! Rätten att överklaga kan ännu inte 
tillämpas innan den nationella dataskyddslagen (RP 9/2018 rd) har godkänts i riksdagen. I 
propositionen om en dataskyddslag föreslås att dataombudsmannen är Finlands nationella
tillsynsmyndighet.) 

Kontaktuppgifter kontaktuppgifter till dataskyddsombudet vid Utrikespolitiska institutet: 
E-post: tietosuojavastaava@fiia.fi
Postadress: Arkadiagatan 23 B, 00100 Helsingfors
Telefon (växel): +358 9 432 7000

Kontaktuppgifter till dataombudsmannens byrå: 
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, vån. 6 
00520 Helsingfors 
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors 
Telefon (växel): +358 29 56 66700 
Fax: +358 9 56 66735 
E-post: tietosuoja@om.fi

https://www.fiia.fi/instituutti/tietosuojaselosteet
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