Tilauslomake
Yrityksen tai säätiön omien muutostietojen seuranta
Yrityksen tai säätiön rekisteriin merkitty edustaja, kuten hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, yhtiömies
tai muu edustamiseen oikeutettu voi tilata maksutta edustamansa yrityksen tai säätiön omien
muutostietojen seurannan.
Asiakas: Yrityksen tai säätiön perustiedot
Nimi

Y-tunnus

Osoite

Yrityksen tai säätiön edustajan tiedot
Nimi

Puhelin

Sähköposti:
Tiedot seurattavista muutoksista ilmoitetaan
Sähköposti:

Lisätietoja

Paikka ja päivämäärä
Paikka

Päivämäärä

Asiakkaan allekirjoitus ja nimenselvennys
Asiakkaan allekirjoitus ja nimenselvennys

Tilauksen hyväksyminen (PRH allekirjoittaa)

Lähetä allekirjoitettu tilauslomake postitse osoitteella Patentti- ja rekisterihallitus, Tietopalvelut,
00091 PRH tai sähköpostitse skannattuna liitteenä osoitteella: tietopalvelut@prh.fi
Asiakas huolehtii siitä, että PRH:lla on käytettävissään oikeat ja ajantasaiset yhteystiedot Asiakkaasta. Asiakas
huolehtii myös siitä, että Asiakkaan nimeämällä yhteyshenkilöllä on tarvittavat tiedot ja valtuudet tilata palvelu.
Asiakas voi muuttaa tilauksensa tietoja tai irtisanoa tilauksensa päättymään ilmoittamalla siitä PRH:lle kirjallisesti.
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YRITYKSEN TAI SÄÄTIÖN OMIEN MUUTOSTIETOJEN SEURANTA
PALVELUN KUVAUS
Palvelun avulla asiakas voi seurata edustamansa yrityksen kaupparekisterissä tai säätiön säätiörekisterissä
tapahtuneita muutoksia. Kun seurattavan yrityksen tai säätiön seurattavissa rekisteritiedoissa tapahtuu muutoksia,
lähetetään asiakkaalle tieto yrityksen/säätiön rekisteritiedoista.
Vireille tulevien ilmoitusten ja asioiden osalta lähetetään tieto diaarinumerosta, ilmoitustyypistä ja
saapumispäivästä.
Tiedot lähetetään tekstitiedostona asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiin muutoksen rekisteröinnin tai vireille tulleen
ilmoituksen kirjaamisen jälkeen seuraavana päivänä.
Palvelun toimittaminen voi keskeytyä ylläpitotoimenpiteiden, teknisten ongelmien tai päivityksen johdosta. PRH
pyrkii informoimaan tiedossa olevista keskeytyksistä hyvissä ajoin etukäteen www-sivuillaan, mutta ei takaa
Palvelun häiriötöntä ja keskeytyksetöntä toimintaa. PRH ei vastaa palvelun keskeytymisestä tai
toimimattomuudesta asiakkaalle aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista.

PRH:lla on oikeus muuttaa palvelua ja sen ehtoja. Muutoksista ilmoitetaan Asiakkaan yhteyshenkilölle.

Kaupparekisteri: seurattavat muutokset
yrityksen tiedoissa
Yrityksen kaupparekisteriin rekisteröidyissä
tiedoissa tapahtuneet muutokset

Asiakkaalle lähetettävät tiedot

Yritykselle kaupparekisteriin vireille tullut muutostai lopettamisilmoitus

Y-tunnus, yrityksen nimi ja kotipaikka sekä vireille
tulleen ilmoituksen saapumispäivä, diaarinumero ja
ilmoitustyyppi.

Säätiörekisteri: seurattavat muutokset säätiön
tiedoissa
Säätiön säätiörekisteriin rekisteröidyissä tiedoissa
tapahtuneet muutokset
Säätiölle säätiörekisteriin vireille tullut muutos- tai
lopettamisilmoitus

Y-tunnus, yrityksen nimi, kotipaikka ja muut
rekisteröidyt tiedot ja tietojen rekisteröintipäivämäärä

Y-tunnus, säätiön nimi, kotipaikka ja muut rekisteröidyt
tiedot ja tietojen rekisteröintipäivämäärä
Y-tunnus, säätiön nimi ja kotipaikka sekä vireille tulleen
ilmoituksen saapumispäivä, diaarinumero ja
ilmoitustyyppi.
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