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Oikeus oikaista tietoja 

 
EU:n Tietosuoja-asetuksen 2016/679 16 artiklan mukaisesti Sinulla on oikeus pyytää 
omien henkilötietojensa korjaamista, mikäli tieto on väärä, epätarkka, epätäydelli-
nen, vanhentunut tai käsittelyssä tarpeeton. 

 
Sinun pitää pystyä todistamaan, että korjattavaksi pyytämäsi tieto on oikea tieto. 
Tämä tapahtuu toimittamalla tämän korjauspyynnön yhteydessä asiakirja, todistus 
tai muu selvitys, josta selviää oikea (korjattu) tieto. 
 
Mikäli kyseessä on käsittelyn kannalta tärkeä ja oleellinen, emme muuta tietojasi, 
mikäli emme ole pystyneet varmistamaan uuden tiedon oikeellisuutta. 
 

Korjauspyynnön tekeminen ja toimittaminen 

 

1. Täytä tämän sivulla 3 olevan lomakkeen tiedot huolellisesti. 

2. Toiminta lomake (sivut 3 ja 4) liitteineen lähimpään REDUn toimintayksikön 

opintotoimistoon. 

Vaihtoehtoisesti voit toimittaa korjauspyynnön myös kirjepostilla tai sähköpostilla: 
 
Kirjepostilla 
Voit myös toimintaa tämän lomakkeen kirjepostilla suoraan REDUn tietosuojavastaa-
valle. Osoite löytyy sivulta 2. 
 
Sähköpostilla 
Voit toimittaa pyynnön myös sähköpostilla osoitteeseen tietosuoja@redu.fi.  
 
Huomaa, että tavallisessa sähköpostissa tietosi lähetetään julkisessa tietoverkossa 
salaamattomina.  
 
REDUn opiskelijat ja henkilökunta voivat käyttää omaa opiskelu- tai työsähköpostia 
tietoturvallisesti. 

  

mailto:tietosuoja@redu.fi
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Yhteystiedot 

Toimintayksikköjen opintotoimistojen katuosoitteet: 

 
Kemijärven toimintayksikkö 
Lapin koulutuskeskus REDU 
Myllylammentie 23 
 
Kittilän toimintayksikkö 
Lapin koulutuskeskus REDU 
Valtatie 82 

 
Rovaniemen toimintayksiköt 
 
Lapin koulutuskeskus REDU 
Jokiväylä 9 
 

Lapin koulutuskeskus REDU 
Jänkätie 1 
 

Lapin koulutuskeskus REDU 
Porokatu 35 
 

Santasport Lapin Urheiluopisto 
Hiihtomajantie 2 
 
Sodankylän toimintayksikkö 
Lapin koulutuskeskus REDU 
Kaarrostie 12 
 
Opintotoimistot palvelevat pääsääntöisesti lukuvuoden työpäivinä virka-aikana klo 9 
- 15. Kesä- ja loma-aikoina päivystävän opintotoimiston tiedon löydät www.redu.fi -
sivulta. 

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava 

Rekisterinpitäjä 
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 
Korvanranta 50 
96300 Rovaniemi 
puh. vaihde 020 798 4000 
redu@redu.fi 
redu.fi 
 
Tietosuojavastaava 
Heikkilä Pertti 
Puh. 040 834 8247 
tietosuoja@redu.fi 
 
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä / tietosuojavastaava 
Korvanranta 50 
96300 Rovaniemi 
 

http://www.redu.fi/
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1. Rekisteröidyn tiedot 

Olen: 
 opiskelija    entinen opiskelija   hakenut koulutukseen 
 REDUn henkilökuntaa   ollut aiemmin REDUn henkilökuntaa  hakenut työpaikkaa 

 

 Santasport Lapin Urheiluopiston tai Santasport Finland Oy:n asiakas 
 Lapin kesäyliopiston asiakas 
 REDUn opiskelijatöiden tai -palvelujen asiakas 
 REDUn ravintolan asiakas   muu, mikä?       

 

Nimi Syntymäaika tai opiskelijanumero 

            
 

Sähköpostiosoite (* Puhelinnumero 

            

 
*) Sähköpostiosoite on pakollinen. Tarvitsemme sitä, jotta voimme toimittaa sinulle tiedon, kun tietosi on korjattu 
tai miksi emme korjaa tietojasi.  
 

2. Korjattavat henkilötiedot 

Missä käsittelytoiminnossa tiedot ovat väärin? 
Käsittelytoiminnon tai rekisterin nimi tai jos et tiedä nimeä, kuvaa missä tietosi on väärin. 

      

 

Väärä henkilötieto Oikea korjattavaksi pyydettävä henkilötieto 

            

            

            

 

Todistukset, tietolähteet tms. josta voimme tarkistaa henkilötietojesi oikeellisuuden 
Liitä kopio todistuksesta tai tietolähteestä pyynnön liitteeksi 
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Vastaanotto- ja käsittelymerkinnät (REDU täyttää) 

 

Vastaanotettu (päivämäärä tai postileiman päivämäärä) Toimitettu opintotoimistoon henkilökohtaisesti 

  Henkilöllisyys tarkastettu henkilötodistuksesta.  
 Vastaanottaja tuntee henkilön henkilökohtaisesti. 

 

Toimitettu kirjepostina Toimitettu sähköpostilla 

 Saapunut kirjepostina, postileiman päivämäärä  Sähköposti vastaanotettu pvm/klo 

 

Vastaanottajan nimen selvennys Vastaanottajan allekirjoitus 

  

 

Tietosuojavastaavan käsittelymerkinnät 

Pyynnön toimittaminen käsittelyyn Päivämäärä ja käsittelystä vastaavan nimi 

 Pyyntö toimitettu edelleen ko. käsittelytoimin-
nosta vastaavalle toimenpiteitä varten. Käsittely-
toiminnosta vastaava on yhteydessä rekisteröityyn. 

 

 

Tietosuojavastaavan nimen selvennys Tietosuojavastaavan allekirjoitus 

  

 

Käsittelytoiminnasta vastaavan merkinnät / päätös 

 Tiedot on korjattu pyydetyllä tavalla ____.____.20____ 
 

 Emme enää käsittele tietojärjestelmissä rekisteröidyn henkilötietoja. Tiedot on jo aiemmin poistettu. 
 Pyynnössä ei ole riittävän tarkasti yksilöity, mitä tietoja henkilö haluaa korjattavan, emmekä ole saaneet 
henkilöltä tarkentavia tieoja, joten pyynnön toteuttaminen on mahdotonta. 
 Emme pysty tarkistamaan, että korjattavaksi esitettävät tiedot ovat oikeita. Henkilö ei ole toimittanut pyytä-
miemme todistuksia tai tietoja tietolähteistä, mistä tiedot voi tarkistaa. 

 

 
Käsittelystä vastaavan nimen selvennys Käsittelystä vastaavan allekirjoitus 

  

 
 


