TOLLI- JA MAKSUNDUS E JA MAKSUNDUS E JA TOLLI ERIALA KANDIDAADI

IS IKUAN KE E T J A Õ P P IM IS T IN G IM US T E G A
N Õ US T UM IS E VO R M
I.

ISIKUANDMED

1.

Eesnimi

2.

Isikukood

3.

Kodakondsus

4.

Emakeel

5.

Endised nimed

Perekonnanimi

II HARIDUSKÄIK
6.

Hariduskäik alates keskharidusest (kutse- või kõrgharidusõppeasutused)

Õppeasutuse nimetus

Ajavahemik (kuu, aasta)

Eriala

Ajavahemik (kuu, aasta)

Ametikoht (eriala)

III TÖÖALANE TEGEVUS
7.

Töökogemus

Tööandja

8.

Kaitseväeteenistuse läbimine
Jah
Ei

Kui vastasite „EI“ ja Teil on kaitseväekohustus, siis millal olete planeerinud (aasta)
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IV MUU ISIKUT PUUDUTAV TEAVE
9.

Keelteoskus

Keel (välja arvatud emakeel)

10.

Tase (algtase, kesktase, edasijõudnud)

Karistused ja käimasolevad menetlused

13.1 Kriminaal-, väärteo või distsiplinaarkaristused, sõltumata karistuse määramis e
ajast:
Kriminaal-,
Karistuse liik ja Karistuse
Karistamise
Karistuse
väärteovõi määr
määranud
põhjus
määramise
distsiplinaarasi
asutus
aeg (kuu,
aasta)

13.2 Käimasolev kriminaal-, väärteo ja distsiplinaarmenetluse:
Menetluse liik

Menetleva asutuse nimetus

Menetletav
õigusrikkumine

V TOLLI JA MAKSUNDUSE ERIALA KANDIDAADI ÕPPIMISTINGIMUSTEGA
NÕUSTUMINE (kinnitan käesolevat dokumenti allkirjastades)
11.

Olen teadlik, et mind ei immatrikuleerita ega võeta avalikku teenistusse, kui

minu isikuomadused ei vasta teenistuses kehtivatele üldnõuetele või minu suhtes
esinevad avaliku teenistuse seaduse §-s 15 nimetatud asjaolud:
1) karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest;
2) karistatus tahtliku riigivastase kuriteo eest, olenemata karistusandmete kustutamisest;
3) jõustunud kohtuotsusega on ära võetud teataval ametikohal töötamise või teataval
tegevusalal tegutsemise õigus;
4) olen vastavat ametikohta vahetult kontrolliva ametniku abikaasa või abieluga
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sarnanevas suhtes olev elukaaslane või ametniku vanavanem, ametikohta vahetult
kontrolliva ametniku või tema abikaasa või elukaaslase vanem või vanema alaneja
sugulane, sealhulgas laps ja lapselaps;
5) esineb muu seaduses sätestatud teenistusse võtmist välistav asjaolu.
Olen teadlik, et eelpool mainitud asjaolude ilmnemisel pärast immatrikuleerimist,
võidakse mind eksmatrikuleerida ja mind ei võeta avalikku teenistusse.
12.

Olen teadlik, et õppurile laienevad avaliku teenistuse eetikakoodeksist tulenevad

põhimõtted, mille kohaselt tuleb järgida nii õppetöös kui ka väljaspool õppetööd
avaliku võimu teostajatelt nõutavaid väärtusi ja põhimõtteid.
13.

Olen teadlik, et päevaõppe vormis õppival õppuril on õppetööst osa võttes ja

akadeemiat esindades vormi kandmise kohustus.
17. Olen teadlik, et Sisekaitseakadeemiast eksmatrikuleeritud isikult võib nõuda, et ta
hüvitaks riigi poolt tema õpingutele tehtud õppekulud, kui ta:
1) katkestas õpingud mõjuva põhjuseta;
2) eksmatrikuleeriti ebarahuldava õppeedukuse tõttu;
3) eksmatrikuleeriti distsiplinaarsüüteo tõttu;
4) ei asunud pärast Sisekaitseakadeemia lõpetamist kolme kuu jooksul tööle avalikku
teenistusse;
5) vabastati avalikust teenistusest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel;
6) vabastati avalikust teenistusest distsiplinaarsüüteo või teo eest, millega ta põhjustas
tööandja usalduse kaotuse enda vastu;
7) vabastati avalikust teenistusest tema soovil mõjuva põhjuseta.
VI TÄIENDAV TEAVE ANKEEDI ESITAJALE
18.

Isikuandmete ankeedi töötlemise tingimused

Sisekaitseakadeemia juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist
reguleerivatest õigusnormidest. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on hariduse pakkumine
ning õppetegevuse läbiviimine. Eesmärkide saavutamiseks töötleb Sisekaitseakadeemia
isikuankeedis märgitud andmeid.
Sisekaitseakadeemia töötleb ja säilitab isikuandmeid isiku Sisekaitseakadeemia õpingute ajal
ning viis aastat pärast SKA-st lahkumist. Kui isik ei asunud õppima SKA-sse, säilitatakse
tema poolt täidetud vormi üks aasta.
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Kogutud isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui kolmas
isik töötleb isikuandmeid seadusega, lepinguga või Euroopa Liidu otsekohalduva õigusaktiga
ettenähtud juhtudel.
Isikul on õigus saada kinnitust selle kohta, kas SKA töötleb tema isikuandmeid, ja tutvuda
enda kohtud kogutud isikuandmetega. Samuti võib isik nõuda enda kohta kogutud ebaõigete
isikuandmete parandamist või mittetäielike isikuandmete täiendamist. Isikul on õigus võtta
igal ajal oma nõusolek tagasi juhul, kui isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul.
Kõigi küsimustega, mis on seotud isikuandmete töötlemise ja andmesubjekti eelnimetatud
õiguste kasutamisega, on andmesubjektil võimalik pöörduda SKA andmespetsialisti poole.

Kinnitan

digitaalallkirjaga,

et minu

poolt esitatud andmed

on õiged, nõustun

õppetingimustega ja olen nõus enda kohta esitatud andmete kontrollimise ja töötlemisega
Sisekaitseakadeemia poolt.

4

