VÄNDRA ALEVIVALITSUS
TAOTLUS
LEIBKONNA SISSETULEKUST MITTESÕLTUVATE
TÄIENDAVATE SOTSIAALTOETUSTE SAAMISEKS

Lisa 1
Vändra Alevivalitsuse
25.03.2014. a määrusele nr 1

TÄIDAB ALEVIVALITSUSE TÖÖTAJA

Taotleja nimi...............................................................................................................................
Elukoht........................................................................................................................................
Isikukood
e-post: ........................................................................

Telefoni nr .................................

OTSUS:
□
□
□
□
□

Määrata ja maksta:
Sünnitoetus
Koolitoetus

Matusetoetus
Transporditoetus
Hooldajatoetus

6

Toetuse taotlemise põhjus:
TEENUSE LIIK
Sünnitoetus I osa
Sünnitoetus II osa
Koolitoetus Vändra Gümnaasiumi I klassi astunud õpilasele
Matusetoetus
Transporditoetus õpilastele
Hooldajatoetus täisealisele raske puudega isikule
Hooldajatoetus täisealisele sügava puudega isikule
Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale..................................................

SUMMA

ALUS

(märkida puude raskusaste ja lapse vanus)

Maksta toetust kokku

Toetuse subjekti ees- ja perekonnanimi ....................................................................................

Mitte määrata toetust.........................................................

Isikukood

....................................................................................................

Toetuse väljamaksmine:

Otsus toetuse taotlejale teatavaks tehtud:

Vändra Alevivalitsuse kassa

suuliselt

.............................panga konto nr

kirjalikult

konto omaniku nimi ...................................................................................................................
teenust osutav isik või asutus ...........................................................................................

kuupäev...............................

Otsuse teinud alevivalitsuse töötaja: …………………………..
...........................................................…………………………......

Kuupäev..................................

Allkiri

.......................................................

Kuupäev........................

Allkiri..................................

Olen teadlik, et otsusega mittenõustumisel on mul õigus 30 päeva jooksul otsuse teadasaamisest esitada vaie otsuse teinud haldusorgani kaudu Vändra
Alevivalitsusele. Vändra Alevivalitsuse otsusega mittenõustumise korral on mul õigus pöörduda järelvalvet teostava maavanema poole ja õigus esitada kaebus
halduskohtule seadusest tuleneva tähtaja jooksul.
Isikuandmete kaitse seaduse § 11 lg 1 ning § 12 lg 1 alusel on käesolev kirjalik nõusolek antud Vändra Alevivalitsusele (Pärnu – Paide mnt 2, Vändra 87701,
alev@vandra.ee, 4430330) allpool nimetatud andmesubjekti poolt enda ja oma pereliikmete isikuandmete töötlemiseks ja avalikustamiseks seoses Vändra
Alevivalitsuselt leibkonna sissetulekust sõltuva täiendava sotsiaaltoetuse taotlemisega.
Olen teadlik et minu ja minu pereliikmete isikuandmete töötlemine ja avalikustamine on vajalik ülalnimetatud toetuse taotlemiseks ning täiendava
sotsiaaltoetuse määramist ja maksmist käsitleva Vändra Alevivolikogu õigusakti avaliku menetluse vajadusega ametiasutuse ühtses dokumendi-haldussüsteemis
Amphora ja sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris STAR. Annan nõusoleku vajadusel ka isikuandmete kaitse seaduse § 4 lg 2 p 3 sätestatud delikaatsete
isikuandmete töötlemiseks ning mulle on selgitatud, et tegemist on delikaatsete isikuandmetega.
Mulle on teatavaks tehtud isikud või nende kategooriad, kellele andmete edastamine on lubatud, samuti andmete kolmandatele isikutele edastamise tingimused
ning andmesubjekti õigused tema isikuandmete edasise töötlemise osas. Samuti on mulle teatavaks tehtud juhud, millal on isikul õigus nõuda isikuandmete
töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist, kustutamist; juhud, millal isikul on õigus saada juurdepääs tema kohta töödeldavatele
isikuandmetele.

.................................................
Kuupäev

......................................................
Allkiri

