TAOTLUS
juurdepääsu saamiseks rahvastikuregistri andmetele
TAOTLEJA – juriidiline isik
Juriidilise isiku nimetus:
Registrikood:
Asukoht:
Volitatud esindaja (ees- ja
perekonnanimi, isikukood)1:
Elektronposti aadress ja telefon:
TAOTLEJA – füüsiline isik
Ees- ja perekonnanimi:
Isikukood:
Elukoht:
Elektronposti aadress ja telefon:
Riigilõivu tasumise kuupäev ja
dokumendi number (lisada
taotlusele):
Käsikirjas täitmisel kasutada trükitähti!
TAOTLETAVAD ANDMED
Isiku ees- ja perekonnanimi,
isikukood või sünniaeg, elukoht
ja muud teadaolevad andmed
ANDMETE KOOSSEIS (RRS § 21 lõige 1 ja § 22 lõike 1 punkt 1)2
☐ isikunimi
☐ sugu
☐ sünnikoht
☐ isikukood
☐ elukoht
☐ lisa-aadressid
3
☐ kontaktandmed
☐ perekonnaseis
☐ eestkoste andmed

☐ teovõime

☐ isiku vanemate, abikaasa ja ☐
lapse andmed

☐ isikut

tõendava
andmed

☐
☐
☐
☐

piiramise ☐
andmed
kõrgeim omandatud
☐
haridustase

dokumendi

ANDMETE SAAMISE TAOTLUSE PÕHJENDUS (RRS § 49)
Selgitage, mis on andmete kasutamise eesmärk, aeg ja viis!

sünniaeg
kodakondsus
viibimiskoha aadress
hooldusõiguse
andmed
surma andmed (va
põhjus)
ütluspõhised andmed
rahvuse, emakeele ja
hariduse kohta

Nimetage taotletava juurdepääsu viis:
☐ kohapeal
☐ paberkandjal

☐

Kinnitan, et saadud andmeid kasutatakse üksnes taotletaval eesmärgil, ajavahemikul,
viisil muudele andmete väljastamisel kindlaksmääratud tingimustele vastavalt.
Kinnitan, et esitatud andmed on minule teadaolevalt tõesed.
Taotleja omakäeline allkiri:

Taotluse kuupäev:

☐

Taotlus edastada:
paberkandjal:

Viljandi Linnavalitsus
Linnu 2
71020 Viljandi

TEADMISEKS:
1) taotlus peab olema (omakäelise allkirja puhul) esitatud originaalina;
2) Teil on kohustus seostada taotletavate andmete koosseis ja andmete saamise eesmärk;
3) riigilõivu tuleb tasuda iga järele päritava isiku kohta 5 eurot (makseinfo Viljandi Linnavalitsuse
kodulehel);
4) kui andmed edastatakse välisriigi füüsilisele või juriidilisele isikule, annab andmete
väljastamiseks nõusoleku Siseministeerium (www.siseministeerium.ee). Nõusoleku küsib
Viljandi Linnavalitsus;
5) lisateave: 435 4748, 435 0774 või viljandi@viljandi.ee;
6) täita taotlus iga järele päritava isiku kohta eraldi;
7) menetlustähtaeg kuni 30 päeva;
8) korraga väljastatakse maksimaalselt 20 isiku andmed.
– kohustuslik esitada volikiri (HMS § 13 lõige 2)
– iga andmete liigi puhul on vajalik viidata, mis on nende andmete kasutamise vajadus
3 – väljastatakse üksnes ametlikud sideandmed
1
2

