Andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral
-

Juurdepääs andmetele õigustatud huvi korral (Siseministeerium)
Rahvastikuregistri teenused (Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT))

Õigustatud huvi korral on füüsilistel ja juriidilistel eraisikutel võimalus saada põhjendatud taotluse
alusel teavet teise isiku rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta juhul, kui isik ei ole kehtestanud
oma andmetele juurdepääsupiirangut.
Õigustatud huviga on tegemist eelkõige juhtudel, kui andmete väljastamist taotletakse:
-

taotleja või muu isiku elu, tervise ning õiguste ja vabaduste kaitseks;
taotlejaga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks;
teaduslikul eesmärgil, lähtudes isikuandmete kaitse seaduses sätestatud tingimustest.

Taotluse põhjendatust kontrollitakse igal üksikjuhul eraldi. Andmete väljastamisest võib keelduda, kui
taotleja õigustatud huvi ei ole piisavalt põhjendatud või andmete väljastamisega võib tekitada kahju
isiku huvile, kelle andmetele juurdepääsu taotletakse. Sellisel juhul võib taotleja soovil küsida isikult,
kelle andmete väljastamist soovitakse, nõusolekut tema andmete väljastamiseks või edastada talle
taotleja andmed. Nõusoleku saamisel andmed väljastatakse.
Kui taotletakse andmete väljastamist rahvastikuregistrist kuni 20 isiku kohta; väljastab need Viljandi
Linnavalitsus. Kui tegemist on päringuga enam kui 20 isiku kohta, võimaldab juurdepääsu andmetele
Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT).
Juhul, kui andmete saajaks on välisriigi juriidiline või füüsiline isik, annab nõusoleku andmete
väljastamiseks Siseministeerium. Nõusoleku küsimise korraldab Viljandi Linnavalitsus.
Juurdepääsu saamiseks:
1.

esitab taotleja rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu menetlemise infosüsteemis
taotluse:
https://rr-taotlus.smit.ee/

2. Kohapeal andmete taotlemisel tuleb täita taotluse vorm
Taotlus juurdepääsu saamiseks rahvastikuregistri andmetele.pdf
Vajalikud dokumendid:
-

põhjendatud taotlus andmete väljastamiseks
taotluse esitaja isikut tõendav dokument.
Riigilõiv on 5 eurot ühe isiku andmete väljastamise eest.

Elektroonilise infosüsteemi kaudu vormistatud taotluse riigilõiv laekub Siseministeeriumi
viitenumbrile 2900082511. Riigilõivu tasumise rekvisiidid ja suunavad pangalingid on olemas
infosüsteemis.

Isiklikult linnavalitsuses taotluse esitamisel:
Makse saaja on Rahandusministeerium.
SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)
Danske Bank EE403300333416110002 (SWIFT: FOREEE2X)
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
Tasumisel märkige Viljandi linna viitenumber 10294002000150.
Selgitus: andmete taotlemine õigustatud huvi alusel (märkige, kelle andmeid taotlete). Märkige ka
taotleja nimi, kui maksekorralduse teeb teine isik.
Riigilõivu võib maksta ka sularahas kohapeal.

