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Hallintopalvelut 

Henkilötietojen tarkastuspyyntö 

Voit pyytää itseäsi koskevat henkilötiedot täyttämällä lomakkeen. Postita tai tuo täytetty lomake 

Raahen kaupungin kirjaamoon. Kirjaamon osoite on Rantakatu 50, 92100 Raahe. 

Ennen asian käsittelyä meidän on varmistettava henkilöllisyytesi. Sen vuoksi sinun on käytävä 

kirjaamossa todistamassa henkilöllisyytesi henkilökortilla, ajokortilla tai passilla. 

Tarkastuspyynnön kohteena oleva henkilö 

Tarvitsemme henkilötietosi, jotta oikeutesi tietoon voidaan varmistaa. 

Etunimi * 

       

Sukunimi * 

       

Katuosoite * 

       

Postinumero * 

       

Postitoimipaikka * 

       

Puhelinnumero * 

       

Sähköpostiosoite * 

       

Jos pyydät tietoja toisen henkilön puolesta, ilmoita myös omat henkilötietosi. 

Nimi 

       

Henkilötunnus 

       

Tiedonpyytäjän suhde henkilöön, jonka tietoja pyydetään 
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Tarkastuspyynnön kohteena oleva palvelu tai tietopyynnön sisältö 

Valitse, minkä toimialan tietopyynnöstä on kysymys. * 

 Keskushallinto (päätöksenteko, luottamushenkilöt, äänestys, hankinnat) 

 Henkilöstöhallinto (rekrytointi, työsuhdeasiat) 

 Kasvatus ja koulutus (koulut, päiväkodit, Raahe-opisto, Musiikkiopisto) 

 Kulttuuripalvelut (kirjasto, kulttuuri, museo) 

 Asuminen ja ympäristö (kaavoitus, rakennusvalvonta, maanvuokraus, venepaikat, 

ympäristövalvonta) 

 Liikuntapalvelut (uimahalli, liikuntapaikkojen tilavaraukset) 

 Työ ja elinvoima (hankkeet, tapahtumat, työpajatoiminta, työllisyydenhoito) 

 Muu 

      

Tietopyyntö koskee ajankohtaa: 

Alkaen *        

Päättyen *        

Henkilötietopyyntöä koskevat lisätiedot (esimerkiksi mihin tapahtumaan pyyntö liittyy) * 

      

Vastauksen toimitustapa 

Valitse haluamasi vastauksen toimitustapa. * 

 Turvapostitse (sähköposti)  Postitse 

 Nouto Raahen kaupungin kirjaamosta 

Vastausta ei aina voida toimittaa toivomallasi tavalla. 
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Allekirjoitus 

Paikka 

       

Päivämäärä 

       

Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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