ANMÄLAN
Utomlands bosatt persons anmälan om
adressändring utomlands till det finska
befolkningsdatasystemet
Blanketten postas undertecknad på adressen:
Magistraten i Västra Finland, Enheten i Seinäjoki
PB 168, Fl-60101 SEINÄJOKI, FINLAND

Denna blankett används inte för att anmäla flyttning från Finland till
utlandet eller från utlandet till Finland.

PERSONUPPGIFTER
Finsk personbeteckning, eller födelsetid (dd.mm.åååå) om du saknar personbeteckning Förnamn
Efternamn och tidigare efternamn
E-postadress

Jag tillåter att min e-postadress registreras i
befolkningsdatasystemet

Finsk personbeteckning, eller födelsetid (dd.mm.åååå) om du saknar personbeteckning Förnamn
Efternamn och tidigare efternamn
E-postadress

Jag tillåter att min e-postadress registreras i
befolkningsdatasystemet

Finsk personbeteckning, eller födelsetid (dd.mm.åååå) om du saknar personbeteckning Förnamn
Efternamn och tidigare efternamn
E-postadress

Jag tillåter att min e-postadress registreras i
befolkningsdatasystemet

Finsk personbeteckning, eller födelsetid (dd.mm.åååå) om du saknar personbeteckning Förnamn
Efternamn och tidigare efternamn
E-postadress

Jag tillåter att min e-postadress registreras i
befolkningsdatasystemet

ADRESS UTOMLANDS
Gammal adress utomlands
Stat/delstat

Postnummer och -anstalt
Ny adress utomlands

Stat/delstat

Postnummer och -anstalt

FLYTTNINGSDAG OCH STADIGVARANDE ELLER TILLFÄLLIG BOSÄTTNING
Flyttningsdatum
Vi bor utomlands
varaktigt. Vi har ingen hemkommun i Finland.

tillfälligt. Vi har hemkommun i Finland.

ANMÄLARE
E-post (arbete)

Telefon under arbetstid**

E-post (hem)

Telefon hem**

Ort och datum

*

Underskrift och namnförtydligande

Tilläggsuppgifter till magistraten: Här anges orsaken till en tidsbestämd vistelse i utlandet och övriga uppgifter som behövs för registreringen
(t.ex. arbetsuppgifter, studier el.dyl. som varar högst ett år; vistelse utomlands i högst ett år, tjänstgöring vid finsk beskickning eller finskt
konsulat; biståndssamarbete eller missionärsuppgifter utomlands). Här kan också antecknas andra meddelanden till magistraten.

** Telefonnumren registreras inte i befolkningsdatasystemet utan används enbart som kontaktuppgifter.

VRK Osoitteenmuutos_um_sv 03.06.2019

Orsaken till det tillfälliga boendet och eventuella övriga tilläggsuppgifter*

Information som ska tillhandahållas om behandlingen av uppgifter i
befolkningsdatasystemet enligt artikel 13 i EU:s allmänna dataskyddsförordning
Registrets namn: Befolkningsdatasystemet
Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter: Befolkningsregistercentralen och magistraterna.
Befolkningsregistercentralen, Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors, telefon (växel) 0295 535 001, e-post kirjaamo@vrk.fi.
Magistraternas kontaktuppgifter finns på https://www.maistraatti.fi/sv/magistraterna/.
Dataskyddsombud: Kontaktuppgifter till Befolkningsregistercentralens dataskyddsombud finns i dataskyddsbeskrivningen
gällande befolkningsdatasystemet på adressen https://vrk.fi/sv/dataskydd.
Syfte med och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter: Befolkningsdatasystemet upprätthålls med stöd av 5 § i
lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009). Syftet med befolkningsdatasystemet är att möjliggöra, genomföra och trygga samhällets funktioner och informationsförsörjning och att trygga
möjligheterna för samhällsmedlemmarna att göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter.
Utlämnande av uppgifter: Till statliga och kommunala myndigheter lämnas ut sådana uppgifter som anges i lag eller
förordning samt sådana uppgifter som dessa behöver för att utföra sina uppgifter. Personer och sammanslutningar har rätt att
ur befolkningsdatasystemet få sådana uppgifter som dessa behöver för att göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina
skyldigheter.
Uppgifter kan även lämnas ut för direktmarknadsföring, opinions- och marknadsundersökningar, adresstjänster, uppdatering av
kundregister, historisk eller vetenskaplig forskning eller andra därmed jämförbara ändamål.
Uppgifter ur befolkningsdatasystemet lämnas i regel inte ut till länder utanför EU.
Förvaringstid för personuppgifterna: Personuppgifterna i befolkningsdatasystemet förvaras permanent med undantag för
uppgifter om omhändertagande av barn, vilka raderas när omhändertagandet upphör eller senast när den omhändertagna fyller
18 år, och uppgifter om en utländsk medborgares uppehållstillstånd, vilka raderas efter att personen fått finskt medborgarskap.
Eftersom uppgifterna i befolkningsdatasystemet förvaras permanent har du inte rätt att begära radering av dina uppgifter ur
befolknings-datasystemet.
Åtkomst till uppgifterna: Du har rätt att få veta vilka uppgifter om dig som finns i befolkningsdatasystemet. Du kan själv
kontrollera dina uppgifter på adressen https://verkkopalvelu.vrk.fi/omat/ eller www.suomi.fi/register. Du kan också besöka
magistraten personligen för att kontrollera dina uppgifter eller fylla i en blankett med en skriftlig begäran om att magistraten
kontrollerar uppgifterna. https://www.maistraatti.fi/sv/blanketter/
Rättelse av uppgifter eller begränsning av behandling: Du har rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter om dig i
befolkningsdatasystemet. Rättelseyrkandet ska du lämna till den magistrat inom vars verksamhetsområde din hemkommun är
belägen. Du kan inte kräva att behandlingen av uppgifterna begränsas under den tid rättelseyrkandet behandlas.
Genom att logga in på https://verkkopalvelu.vrk.fi/omat/ kan du själv anmäla följande uppgifter: modersmål och kontaktspråk
(om modersmålet är något annat än finska eller svenska), yrke, tilltalsnamn, e-postadress, förbud mot utlämnande av uppgifter
(med undantag för spärrmarkering) samt utträde ur religionssamfund.
Rätt att göra invändningar: Du har inte rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas i befolkningsdatasystemet, eftersom
uppgifterna behandlas med stöd av lag. Du har emellertid rätt att förbjuda utlämning av dina uppgifter från befolkningsdatasystemet för direktmarknadsföring, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar eller personmatriklar och släktforskning. Du kan också förbjuda att dina adressuppgifter lämnas ut för
adresstjänster. Du kan förbjuda utlämning av dina uppgifter genom att logga in och identifiera dig i webbtjänsten
https://verkkopalvelu.vrk.fi/omat/ eller per telefon eller med en skriftlig anmälan till magistraten. Ytterligare information och
blanketter fås från magistraterna samt på magistraternas webbplats https://www.maistraatti.fi/sv/.
Förbuden mot utlämning av uppgifter är registerspecifika. Med andra ord förmedlas inte ett förbud som registrerats i
befolkningsdatasystemet vidare till andra register såsom Posten, utan du måste göra anmälan om förbud mot utlämningen av
uppgifter separat till alla register.
Rätt att överföra uppgifter till ett annat system: Eftersom uppgifterna i befolkningsdatasystemet behandlas med stöd av lag
och inte kräver ditt samtycke, har du inte rätt att få dina personuppgifter överförda från befolkningsdatasystemet i elektroniskt
format till ett annat system.
Rätt att besvära sig hos tillsynsmyndigheten: Du har rätt att besvära dig hos tillsynsmyndigheten angående behandlingen
av personuppgifter. Besvär anförs hos tillsynsmyndigheten: Dataombudsmannens byrå, PB 800, 00521 Helsingfors, e-post:
tietosuoja@om.fi.

