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MTÜ TALLINNA JA HARJUMAA PUUETEGA NAISTE ÜHINGU juhatusele 
 

AVALDUS 
 

 
Palun mind, _________________________________________________________________, vastu võtta MTÜ Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste 
Ühingu (THPNU, edaspidi Ühing) liikmeks. Olen tutvunud Ühingu põhikirja, ideede ja eesmärkidega ning nõustun nendega. 
 
 
Nimi:  _______________________________________________________ 
 
Isikukood:  _______________________________________________________ 
 
Aadress:   _______________________________________________________ 
 
Telefonid:  _______________________________________________________ 
 
E-post:   _______________________________________________________ 
 
Keeled:   _______________________________________________________ 
 
Haridus:   _______________________________________________________ 
 
Töösuhe:  _______________________________________________________ 
 
Perekonnaseis:  _______________________________________________________ 
 
Puue:  _______________________________________________________ 
 
Erivajaduse liik: _______________________________________________________  
 
Töövõimetuse protsent:  _____________________________________________ 
 
Kas vajad isiklikku abistajat ja milles? _____________________________________________________________________________________________________  
 
* Infot puude, erivajaduse liigi ja töövõimetuse kohta küsitakse selleks, et võimaldada parem suhtlemine ühingu liikmetega (nt 
kurdid, pimedad jne) ning osata paremini suunata ühingu liikmetele tegevusi. 
  
Märkused: 

1) Liikmemaks kalendriaasta eest on 3 eurot. Liikmemaks peab olema tasutud MTÜ TALLINNA JA HARJUMAA PUUETEGA 
NAISTE ÜHINGU arveldusarvele nr EE642200 221057250239 (Swedbank) 1. juuniks 2013. Maksekorraldusele tuleb lisada 
selgitusse isiku nimi, kelle eest tasutakse liikmemaksu. 

2) Sisseastumismaks on 1 euro. Koos sisseastumismaksuga tuleb tasuda liikmemaks jooksva kalendriaasta eest. Kui liige 
võetakse vastu II poolaastal, on ta kohustatud tasuma 50% kehtestatud liikmemaksust. Maksekorraldusele tuleb lisada 
selgitusse isiku nimi, kelle eest tasutakse sisseastumis- ja liikmemaksu. 

3) Ühingu liikmeks arvatakse isik peale sisseastumis- ja liikmemaksu laekumist. 

4) Liikmelisuse peatamiseks või lõpetamiseks peab Ühingu liige esitama avalduse Ühingu juhatusele. 

 
Ühingu liige nõustub oma isikuandmete kogumise ja töötlemisega isikuandmete kaitse seaduses sätestatud ulatuses ja korras. 
Töödeldavateks isikuandmeteks on füüsilise isiku nimi ja füüsilise isiku identifitseerimist võimaldavad andmed, sh kontaktandmed 
(e-post, telefoni number) ning muud isikuandmed, mis on Ühingule teatavaks saanud seoses isiku Ühingu liitumissooviga. 
Isikuandmeid töödeldakse Ühingu kohta kokkuvõtete tegemiseks statistilistel eesmärkidel, Ühingu liikmelisusega seotud 
eesmärkide täitmiseks ning informatsiooni edastamiseks Ühingu liikmele. Ühing ei avalda ega edasta nimetatud andmeid 
kolmandatele isikutele, v.a. juhul kui see kohustus tuleneb õigusaktidest. Isikuandmete töötleja on MTÜ TALLINNA JA HARJUMAA 
PUUETEGA NAISTE ÜHING ning isikuandmete kaitse eest vastutav isik on Ühingu juhatuse esinaine. Ühingu liikmel on võimalus 
oma isikuandmeid muuta või uuendada või nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist seaduses sätestatud korras.  
 
Kuupäev: ______. ______ 20______  
 
Allkiri/digitaalallkiri:  
 


