Tyhjennä lomake

Suostumus

Y 100

1. Suostumuksen antajan tiedot
Syntymäaika

Sukunimi ja etunimet

2. Toiminnan kuvaus, tietojen käyttötarkoitus ja käsiteltävät henkilötiedot

L Suostumuksen pyytäjä: Yksilöi mahdollisimman tarkasti toimijatahot, joille suostumusta pyydetään.
Tilanteeni ja tarvitsemieni palveluiden selvittäminen edellyttävät yhteistyötä ja minua koskevien tietojen vaihtamista seuraavien
toimijatahojen välillä:
Kela
TE-toimisto
Kaupungin/kunnan työllisyyspalvelut
Sosiaalipalvelut

Terveyspalvelut

Muu

Yhteistyön tavoitteena on tarvitsemieni etuuksien ja palvelujen huomioiminen työ- ja toimintakykyni, elämäntilanteeni ja
työllistymiseni tukena. Elämäntilannettani, toimeentuloani ja terveydentilaani koskevia tietoja voidaan luovuttaa näiden
toimijatahojen välillä silloin, kun se on tarpeellista.
Yhteistyö on minulle vapaaehtoista ja tietojeni vaihtaminen on mahdollista vain suostumuksellani. Vaihdettavien tietojen on
oltava yhteistyön kannalta tarpeellisia ja tietojen vaihdon sekä tietojen käytön on tapahduttava luottamuksellisesti työntekijöiden
välillä.
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3. Suostumuksen sisältö ja voimassaoloaika
Suostun siihen, että
– Tietojen vaihto voi koskea edellä mainittujen toimijatahojen tietojärjestelmiin jo tallennettuja tietoja ja asiakirjoja sekä

yhteistoiminnassa syntyviä tietoja ja asiakirjoja.

– Yhteistyöhön osallistuvat toimijatahot voivat kirjata asiakastietojärjestelmiinsä sellaiset yhteistyössä saamansa tiedot ja

asiakirjat, jotka ovat tarpeellisia asiani hoitamiseksi.

Nyt antamani suostumus on voimassa niin kauan kuin kohdassa 2. mainittujen toimijatahojen yhteistyö kokonaisuudessaan
kestää, mutta kuitenkin enintään kaksi vuotta tämän suostumuksen allekirjoitushetkestä.

4. Tietojen käyttöä koskevat oikeudet
Minulle on kerrottu tietojeni käytöstä sekä tietoja koskevista oikeuksistani. Voin lukea lisää tietosuojastani ja henkilötietojen
käsittelystä yhteistyöhön osallistuvien toimijatahojen tietosuojaselosteista. Minulle on kerrottu, että suostumuksen antaminen on
vapaaehtoista. Kun tietojen vaihto perustuu suostumukseen, voin milloin tahansa muuttaa tai rajata antamaani suostumusta tai
peruuttaa antamani suostumuksen ja vaatia tietojeni poistamista ilmoittamalla siitä kenelle tahansa kohdassa 2. mainitulle
toimijataholle.

L Suostumuksen vastaanottaja: Mikäli asiakas ilmoittaa jollekin toimijataholle suostumuksensa rajauksesta tai
peruuttamisesta, muutoksen vastaanottaneen toimijatahon on ilmoitettava asiasta myös muille suostumuksen
saaneille toimijatahoille.

5. Suostumuksen antajan allekirjoitus
Päiväys

Allekirjoitus ja nimenselvennys

6. Suostumuksen vastaanottajan tiedot
Nimi
Toimijataho
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
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