Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti käskkirja
„Akadeemia tee 48 asuva eluruumi üürimise
taotluse vormi kinnitamine ning arstide ja õdede
eluasemekomisjoni sekretäri määramine“ lisa
Akadeemia tee 48 asuva eluruumi üürimise
taotlus

Taotleja
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood või sünniaeg
Tegelik elukoht
Kontaktandmed (aadress, telefon, epost)
Taotlejaga koos ühist eluruumi saada soovivad isikud
Ees- ja perekonnanimi

Isikukood või
sünniaeg

Seos
taotlejaga

Kontaktandmed
(aadress, telefon, epost)

Andmed tervishoiuasutuses töötamise kohta (töökoht, kutse, eriala)
Töökoht

Kutse

Eriala

Taotleja kinnitus, et tema enda ega temaga koos ühist eluruumi kasutada soovivate isikute
omandis ei ole Harju maakonnas asuvat eluruumi või hooneühistu liikmesust, mis annab
õiguse kasutada eluruumi
Taotleja kinnitused:
Taotluse allkirjastamisega kinnitab taotleja, et
1. tema enda ega temaga koos ühist eluruumi saada soovivate isikute omandis ei ole Harju
maakonnas asuvat eluruumi ega hooneühistu liikmesust, mis annab õiguse kasutada eluruumi;
2. ta on teadlik, et üürileping sõlmitakse üheks aastaks. Üürilepingut pikendatakse üksnes juhul,
kui esinevad jätkuvalt eluruumi üürimise taotlemise ajal esinenud asjaolud, mis olid üürilepingu
sõlmimise aluseks;

3. ta on teadlik, et üürileping tuleb sõlmida ühe kuu jooksul arvates eluruumi üürile andmise
otsustamisest;
4. ta on teadlik, et eluruumi ei ole lubatud anda allkasutusse ning üüri suurust võidakse igal aastal
muuta sõltuvalt turuhinna muutumisest;
5. taotluses esitatud andmed on õiged;
6. ta on teadlik, et taotluses valeandmete esitamine on üürilepingu sõlmimata jätmise ja/või
sõlmitud üürilepingu ülesütlemise aluseks.
7. kohustub oma andmeid uuendama (sh võtma allkirjastatud tõendi töökohast) igal aastal 31.
jaanuariks.
Taotlusele lisatud dokumentide loetelu (märkida ristikesega)
taotleja isikut tõendava dokumendi koopia
taotlejaga koos ühist eluruumi saada soovivate isikute isikut tõendavate dokumentide koopiad
tõend selle kohta, et taotleja töötab Tallinna haldusterritooriumil tegutsevas tervishoiuasutuses.
taotleja ja temaga koos ühist eluruumi saada soovivate isikute nõusolek isikuandmete
töötlemiseks
üliõpilastel tõend ülikoolist

Taotleja allkiri:
Taotlejaga koos ühist eluruumi üürida soovivate täisealiste isikute allkirjad:
Taotluse esitamise kuupäev.
Olen teadlik et minu /ja minu alaealise lapse või alaealiste laste/ isikuandmete töötlemine on
vajalik ülalnimetatud eluruumi üürile andmise ettepaneku esitamiseks ja seoses eluruumi üürile
andmist käsitleva Tallinna Linnavalitsuse korralduse menetluse vajadusega ja vastavalt Tallinna
andmekaitsetingimustele.

Taotleja ees- ja perekonnanimi

Allkiri

Taotlejaga ühist eluruumi taotlevate isikute,

Andmesubjekti allkiri

sh alaealiste laste ees- ja perekonnanimed

või seadusliku esindaja allkiri

Taotleja allkiri
Taotlejaga koos ühist eluruumi üürida soovivate täisealiste isikute allkirjad

Raimo Saadi
Ameti juhataja

