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Begäran om insyn i logguppgift 

Jag begär att få veta till vem man har utlämnat eller vem som har använt personregisteruppgifter 
om mig eller om de barn jag har vårdnaden om och för vilket ändamål uppgifterna använts (18 § i 
lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården) 
 

Personuppgifter (vems uppgifter gäller begäran om insyn)

Efternamn

Personbeteckning

Adress

Telefonnummer

Motivering och eventull 
misstanke om missbruk 
  
 

Datum och underskrift

Den sökandens underskrift och namnförtydligande

Förnamn

Välfärdstjänster

Serviceboende för seniorer
Socialt arbete
Tjänster som ges i hemmet
Handikapptjänster

Hälsovårdstjänster

Primärvård
Mun- och tandvård

Småbarnspedagogiken

Miljö- och hälsoskydd

Vårdenhet/Enhetens namn

Tidperiod som begäran om uppgifter gäller

Mottagarens anteckningar

MottagareDatum
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Den registeransvariges åtgärder 
 

Namnförtydligande

Åtgärder En utredning har getts om logguppgifterna

Det finns inga uppgifter om personen i registret

Rätten till insyn har förvägrats, en separat motivering till förvägran enligt lagen  
om offentlighet i myndigheternas verksamhet har getts.

Uppgiftslämnare

Namnförtydligande och tjänsteställning

Datum och underskrift

Den registrerade har inte rätt att använda eller utlämna uppgifterna vidare till ett annat syfte. 
  
Man kan vägra lämna ut uppgiften om informationen kan medföra allvarlig fara för den registrerades 
hälsa eller vård eller för någon annans rättigheter på basis av 27 § i personuppgiftslagen (523/1999). 

 

Rätten till insyn har bekräftats
Datum och underskrift
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