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Tulosta

Metsätiedon tiedonluovutuspyyntö
Pyyntö saada henkilöön liittyviä metsätietoja Suomen metsäkeskuksen
metsätietojärjestelmästä.
Tämän lomakkeen mukainen tietopyyntö tarvitaan kun
• pyydetyt tiedot sisältävät henkilötietoja
• poimintaehtona käytetään henkilön nimeä, henkilötunnusta tai yhteystietoa
(esim. maanomistajan, toimenpiteen suunnittelijan tai asiakirjan laatijan
henkilötietoja).
Tähdellä (*) merkityt ovat pakollisia tietoja.
* Tietojen pyytäjän tiedot
Organisaatio
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Yhteyshenkilö
Sähköpostiosoite
Puhelin
Laskutustiedot
Viite
Verkkolaskussa
Y-tunnus
OVT-tunnus
Operaattori
Paperilaskussa, jos eri
kuin pyytäjän tiedoissa
Nimi
Lähiosoite
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Postinumero
Postitoimipaikka

* Pyydettävän metsätiedon rajaus
Tietopyynnön aluerajaus pyydetään toimittamaan ensi sijassa sähköisessä
muodossa (esim. shape-tiedostomuodossa) tai toissijaisesti kuntaluettelona.
Liitteenä sähköinen aluerajaus
Muu aluerajaus, esim. kuntalista ________________________________________________
* Kuvaile pyydettävät tiedot ja käytä tarvittaessa liitettä

* Tietojen käsittelyn peruste (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 6. artikla)
Rekisteröidyn suostumus (kohta 1a)
Sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena tai
sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi
rekisteröidyn pyynnöstä (kohta 1b).
Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen
etujen toteuttamiseksi (kohta 1f).
Muu peruste, asia on selvitetty liitteessä.
* Henkilötunnusten käsittely
Henkilötunnuksia ei pyydetä.
Henkilötunnuksia tarvitaan, käsittelyn perusteet selvitetään liitteessä.
* Tietojen käyttötarkoitus
Selvitä käyttötarkoitus selkokielisesti, käytä tarvittaessa liitettä.
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* Henkilötietojen säilyttäminen
Henkilötietoja ei säilytetä.
Henkilötietoja säilytetään. (* Vaatii selosteen liitteeksi.)
* Muualta hankittavat henkilötiedot
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
* Yhteystietojen luovutusmuoto
Excel-työkirja

Muu, mikä _____________________________________________

* Toivottu toimitusaika _________________ mennessä. Varaamme pyynnön
toteutukselle 2 viikkoa toimitusaikaa.
Liitteet
Seloste käsittelytoimista
Aluerajaus
Selostus käyttötarkoituksesta
Kuvailu pyydetyistä tiedoista
Allekirjoitus
Paikka
Aika
Allekirjoitus
Nimenselvitys
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