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VENEPAIKKAHAKEMUS
Hakijan tiedot

Hakijan nimi

Henkilötunnus(myös loppuosa)

Lähiosoite

Veneen tiedot

Venepaikkatoivomus
Kuuselan kotisatama
Pappilanlahden venelaituri
Vaittilan kotisatama

Postinumero

Postitoimipaikka

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

□ Moottorivene

□ Purjevene

□ Soutuvene

Pituus

Leveys

Syväys

Rekisterinumero

Mahdolliset muut tiedot

Kunnan omistamat venelaituri-, poiju ja telapaikat

□Poijupaikka
□Laiturin aisapaikka (ka-

Nro
Nro

□Laiturin aisapaikka (kapea)
□Laiturin aisapaikka (leveä)

Nro

□Poijupaikka

Nro

Nro

pea)

□Laiturin aisapaikka (ka-

Nro

pea)

□Laiturin aisapaikka (le-

□Telapaikka

veä)
Nro

Nro

Telapaikat

□Rasilan satama

Sopimusehdot

1. Ruokolahden kunta vuokraa venepaikkoja ensisijaisesti ruokolahtelaisille.
Vuokra-aika on yksi vuosi ja vanhalle vuokralaiselle lähetetään vuosittain uusi lasku, joka eräpäivään mennessä maksettuna uusii vuokrasopimuksen. Vuokralainen voi myös luopua venepaikastaan kesken sopimuskauden. Tällöin maksettua vuokraa ei palauteta. Vuokralaisen luopuessa venepaikasta se on siivottava roskista ja rakennelmista. Vuokralainen ei voi siirtää
vuokraoikeutta kolmannelle osapuolelle.

□Pappilanlahti

2. Kunnalle varataan oikeus tehdä myöhemminkin laituri/rantakohtaisia venepaikkajärjestelyjä.
Kunta voi siirtää väärällä paikalla olevan veneen pois. Veneenomistaja maksaa siirrosta aiheutuneet kustannukset.
3. Lukitun venelaiturin avain luovutetaan vuokraajalle kuittausta vastaan. Venepaikasta luovuttaessa on avain ehdottomasti palautettava tekniselle osastolle.
4. Vuokrasopimus edellyttää, ettei Ruokolahden kunta vastaa veneelle taikka siinä oleville
varusteille myrskyn, ilkivallan, varkauden tai minkään muun aiheuttamista vaurioista.
5. Henkilö- tai venetietojen muuttuessa ne tulee ilmoittaa tekniseen toimistoon.

Päiväys ja allekirjoitus
Hakemuksen palautus
Päätös

Postiosoite:

Ruokolahden kunta, Tekninen osasto
Virastotie 3, 56100 RUOKOLAHTI
Venepaikka myönnetty
alkaen veneilykaudesta

Päiväys ja allekirjoitus

Venepaikan
numero

Mika Palovaara, maanmittausinsinööri
Päätös postitettu

Tiedotus

Venepaikan sijainti

Päätös annettu

Avain annettu
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Henkilötietolaki 22.4.1999/523
13 §
Henkilötunnuksen käsittely
Henkilötunnusta saa käsitellä rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella tai, jos käsittelystä säädetään laissa. Lisäksi henkilötunnusta saa käsitellä, jos rekisteröidyn yksiselitteinen
yksilöiminen on tärkeää:
1) laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi;
2) rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi; tai
3) historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka tilastointia varten.
Henkilötunnusta saa käsitellä luotonannossa tai saatavan perimisessä, vakuutus-, luottolaitos-,
vuokraus- ja lainaustoiminnassa, luottotietotoiminnassa, terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja
muun sosiaaliturvan toteuttamisessa tai virka-, työ- ja muita palvelusuhteita ja niihin liittyviä etuja
koskevissa asioissa.
Sen lisäksi, mitä henkilötunnuksen käsittelystä 1 ja 2 momentissa säädetään, henkilötunnuksen
saa luovuttaa osoitetietojen päivittämiseksi tai moninkertaisten postilähetysten välttämiseksi suoritettavaa tietojenkäsittelyä varten, jos henkilötunnus jo on luovutuksensaajan käytettävissä.
Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että henkilötunnusta ei merkitä tarpeettomasti henkilörekisterin perusteella tulostettuihin tai laadittuihin asiakirjoihin.

