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Förbud att överlåta kontaktuppgifter 

Du kan förbjuda att dina kontaktuppgifter lämnas ut ur Finlands skogscentrals skogsdatasystem och register för samfällda 

skogar för direktmarknadsföring som anknyter till skogsbruk, för opinions- och marknadsundersökningar och för andra 

jämförbara adresserade utskick. Du kan också ta tillbaka ett sådant förbud och på nytt tillåta utlämnande av dina 

kontaktuppgifter genom att välja alternativet ”Jag upphäver förbudet”. 

Kontaktuppgifter kan lämnas ut i två fall: du är en markägare eller du har en sådan uppgift inom en samfälld skog att dina 

kontaktuppgifter finns med i registret över samfällda skogar, som Skogscentralen upprätthåller. 

Du kan utfärda eller ta tillbaka ett förbud elektroniskt i tjänsten MinSkog.fi, skriftligt med denna blankett, eller genom att 

kontakta Skogscentralens kundtjänst. 

Direktmarknadsföring som anknyter till skogsbruk 

Jag förbjuder att mina kontaktuppgifter lämnas ut för direktmarknadsföring som anknyter till skogsbruk, för opinions- och 

marknadsundersökningar eller för andra jämförbara adresserade försändelser.  

Jag upphäver förbudet att lämna ut mina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring som anknyter till skogsbruk, för 

opinions- och marknadsundersökningar och för andra jämförbara adresserade försändelser. 

Direktmarknadsföring i anslutning till registret över samfällda skogar 

Jag förbjuder att mina kontaktuppgifter lämnas ut för direktmarknadsföring som anknyter till skogsbruk och som riktar sig 

till personer i registret över samfällda skogar, för opinions- och marknadsundersökningar eller för andra jämförbara 

adresserade försändelser. 

Jag upphäver förbudet att lämna ut mina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring som anknyter till skogsbruk och som 

riktar sig till personer i registret för samfällda skogar, för opinions- och marknadsundersökningar eller för andra 

jämförbara adresserade försändelser. 
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Utfärdaren av förbudet 

Efternamn  Förnamn  

Födelsedatum  Gatuadress  

Postnummer  Postort  

Telefon  E-post  

Fastighetens uppgifter  

Kommun/kommuner där fastigheten ligger  

Markägarens underskrift  

Ort  Datum  

Underskrift  Namnförtydligande  

 

https://www.metsakeskus.fi/sv



Käytettävyysraportti


		Tiedostonimi : 

		lomake-yhteystietojen-luovutuskielto-sv.pdf




		Raportin laatija: 

		

		Organisaatio: 

		




[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]


Yhteenveto


Tarkistin ei löytänyt ongelmia tästä dokumentista.


		Tarkistettava manuaalisesti: 0

		Hyväksyttiin manuaalisesti: 2

		Hylättiin manuaalisesti: 0

		Ohitettiin: 0

		Hyväksyttiin: 30

		Epäonnistui: 0




Yksityiskohtainen raportti


		Dokumentti



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Käytettävyysoikeuksien lippu		Hyväksyttiin		Käytettävyysoikeuksien lippu täytyy asettaa

		Vain kuvan sisältävä PDF-tiedosto		Hyväksyttiin		Dokumentti ei ole vain kuvan sisältävä PDF

		Koodattu PDF-tiedosto		Hyväksyttiin		Dokumentti on koodattu PDF-tiedosto

		Looginen lukemisjärjestys		Hyväksyttiin manuaalisesti		Dokumentin rakenne tarjoaa loogisen lukemisjärjestyksen

		Ensisijainen kieli		Hyväksyttiin		Tekstin kieli on määritetty

		Otsikko		Hyväksyttiin		Dokumentin nimi näkyy otsikkorivillä

		Kirjanmerkit		Hyväksyttiin		Kirjanmerkkejä on suurissa dokumenteissa

		Värikontrasti		Hyväksyttiin manuaalisesti		Dokumentissa on kelvollinen värikontrasti

		Sivun sisältö



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Koodimerkitty sisältö		Hyväksyttiin		Koko sivun sisältö on merkitty

		Koodimerkityt huomautukset		Hyväksyttiin		Kaikki huomautukset on merkitty

		Sarkainjärjestys		Hyväksyttiin		Sarkainjärjestys on rakenteen järjestyksen mukainen

		Merkkikoodaus		Hyväksyttiin		Merkistön koodaus on luotettava

		Koodimerkitty multimedia		Hyväksyttiin		Kaikki multimediaobjektit on merkitty

		Näytön välkyntä		Hyväksyttiin		Sivu ei aiheuta näytön välkkymistä

		Komentosarjat		Hyväksyttiin		Ei komentosarjoja, joita ei voi käyttää

		Ajoitetut vastaukset		Hyväksyttiin		Sivu ei edellytä ajoitettuja vastauksia

		Suunnistuslinkit		Hyväksyttiin		Suunnistuslinkit eivät ole toistuvia

		Lomakkeet



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Koodimerkityt lomakekentät		Hyväksyttiin		Kaikki lomakekentät on merkitty

		Kenttäkuvaukset		Hyväksyttiin		Kaikilla lomakekentillä on kuvaus

		Vaihtoehtoinen teksti



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kuvien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Kuvilla on oltava vaihtoehtoinen teksti

		Sisäkkäinen vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti, joka ei tule koskaan näkyviin

		Liitetty sisältöön		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti täytyy liittää sisältöön

		Piilottaa huomautuksen		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti ei saa piilottaa huomautusta

		Muiden elementtien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Muut elementit, jotka edellyttävät vaihtoehtoista tekstiä

		Taulukot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Rivit		Hyväksyttiin		TR-elementin täytyy olla Table-, THead-, TBody- tai TFoot-alielementti

		TH ja TD		Hyväksyttiin		TH- ja TD-elementtien täytyy olla TR-alielementtejä

		Otsikot		Hyväksyttiin		Taulukoissa täytyy olla otsikot

		Säännöllisyys		Hyväksyttiin		Taulukoiden jokaisella rivillä on oltava sama määrä sarakkeita ja jokaisessa sarakkeessa sama määrä rivejä

		Yhteenveto		Hyväksyttiin		Taulukoissa on oltava yhteenveto

		Luettelot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Luettelon kohteet		Hyväksyttiin		LI-elementin on oltava L-alielementti

		Lbl ja LBody		Hyväksyttiin		Lbl- ja LBody-elementtien täytyy olla LI-alielementtejä

		Otsikot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kelvollinen sisäkkäisyys		Hyväksyttiin		Kelvollinen sisäkkäisyys






Takaisin alkuun
	Spara: 
	Skriv ut: 
	Kiellän yhteystietojen luovuttamisen metsätalouteen liittyvään suoramarkkinointiin sekä mielipideja: Off
	Peruutan kiellon yhteystietojen luovuttamisesta metsätalouteen liittyvään suoramarkkinointiin sekä mielipideja: Off
	Kiellän yhteystietojen luovuttamisen yhteismetsärekisterissä oleviin henkilöihin kohdistuvaan metsätalouteen liittyvään: Off
	Peruutan kiellon yhteystietojen luovuttamisesta yhteismetsärekisterissä oleviin henkilöihin kohdistuvaan metsätalouteen: Off
	Sukunimi: 
	Etunimet: 
	Syntymäaika: 
	Lähiosoite: 
	Postinumero: 
	Postitoimipaikka: 
	Puhelin: 
	Sähköpostiosoite: 
	Sijaintikunta  sijaintikunnat: 
	Paikka: 
	Aika: 
	Allekirjoitus: 
	Nimenselvennys: 


