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          Kehtestatud direktori 16.05.2019  

käskkirjaga nr 1-2/10-18/19 

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE NÕUSOLEK 

 

 

Lapse nimi.............................................................., isikukood.....................................................

  

Lapse seaduslik esindaja (edaspidi lapsevanem)  

 

Nimi ...................................................................................  

 

Isikukood või registrikood..................................................  

 

Isikuandmete kaitset reguleerivate  õigusaktide tähenduses  on isikuandmete vastutav 

töötleja Kehtna Põhikool (edaspidi nimetatud kool),  

Staadioni tn 16, Kehtna alevik 79001 Raplamaa, e-post: direktor@kehtnakool.ee 

registrikood 75021758. 

 

1. Nõusoleku andmine 

 

Annan koolile nõusoleku töödelda ning avalikustada kooli ja teiste avalike hoonete 

ruumides; veebilehel või sotsiaalmeedias; kooli aastaraamatus ja teistes väljaannetes; 

meediakanalites (omavalitsuse infoleht, raadio jm.) enda lapse järgmisi isikuandmeid: 

 

     lapse nimi, isikukood, sünniaeg 

Töötlemise eesmärk on lapse isiku tuvastamine; kooli tegevuste kajastamine (üritused, 

õppe- ja kasvatustegevused); lapse tunnustamine (hea tulemus üritusel, oskused jm.). 

Luban nimetatud andmeid edastada reisikorraldajale kooli õppekäikude  

korraldamiseks; Tartu Ülikooli teaduskoolile ja teistele olümpiaadide ja võistluste 

korraldajatele. 

 

      lapse foto 

Töötlemise eesmärk on  lapse isiku tuvastamine (õpilaspilet); kooli tegevuste kajastamine 

(üritused, õppe- ja kasvatustegevused); lapse tunnustamine kooli teabekanalites (hea 

tulemus üritusel, oskused jm.). 

 

       audio ja videosalvestised  

Töötlemise eesmärgiks on kooli tegevuste kajastamine (üritused, õppe- ja 
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kasvatustegevused); lapse tunnustamine (hea tulemus üritusel, oskused jm.); kooli ajaloo 

jäädvustamine. 

 

                      lapse loometöö tulemused ja muud saavutused 

Töötlemise eesmärgiks on lapse tunnustamine loometöö tulemuste ja muude saavutuste 

(nagu hea tulemus olümpiaadil, konkursil, spordivõistlusel jm.)  kajastamise teel. 

 

1.1 Muud  isikuandmed 

 

     Annan koolile nõusoleku lapse hariduslikke ja arengust tulenevaid erivajadusi 

kajastavate andmete töötlemiseks (nõustamiskomisjoni otsused, lapse kohta väljastatud 

dokumendid jm) lapsele eakohase, turvalise, positiivselt mõjuva ja arendava 

õppekeskkonna loomiseks. 

 

Annan koolile nõusoleku oma lapse hinnete teavitamiseks elektrooniliselt koolis     

kasutusel oleva õppeinfosüsteemi kaudu. 

 

Annan koolile nõusoleku enda lapsele õppeotstarbeks kooli e-posti aadressi 

loomiseks. E-posti aadressi kasutab õpilane õpetajatega suhtlemisel ja e-õppe 

keskkondadesse kasutajakonto loomisel. 

 

Annan koolile nõusoleku enda lapsele e-õppe keskkonda kasutajakonto 

loomiseks. 

 

2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja andmesubjekti õigused 

 

2.1 Isikuandmete töötlemise õiguslik alus 

Kooli poolt isikuandmete töötlemise aluseks on avalikes huvides oleva ülesande 

täitmine; juriidiline kohustus; vajadus eluliste huvide kaitseks või leping. Muude 

isikuandmete töötlemise õiguslik alus on lapsevanema nõusolek.  

 

2.2 Lapsevanema õigused nõusoleku osas 

Lapsevanemal on õigus saada koolilt teavet kõigi andmete kohta, mida kool tema ja lapse 

kohta nõusoleku alusel töötleb.   

Kool parandab ebaõiged isikuandmed või kustutab pädeva aluse olemasolu korral 

isikuandmed lapsevanema taotluse alusel. Taotlus palume esitada kooli andmekaitse 

kontaktisiku  e-posti aadressile sekretar@kehtnakool.ee. 

Lapsevanemal on õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks 

palume esitada avaldus kooli andmekaitse kontaktisiku  e-posti aadressile 

sekretar@kehtnakool.ee, kus tuuakse välja, milliste isikuandmete töötlemise  nõusolek 
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tagasi võetakse. 

 

3.  Andmete säilitamine 

Nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid säilitatakse kuni nõusoleku tagasivõtmiseni või 

kooli asjaajamise korras/dokumendiloendis nimetatud tähtajani. 

Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud 

töötlemise seaduslikkust.  

 

4. Isikuandmete töötluse osas tekkivate küsimuste korral on lapsevanemal võimalik 

pöörduda kooli andmekaitse kontaktisiku poole e-posti aadressil 

sekretar@kehtnakool.ee. 

 

5. Kui lapsevanem leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema või lapse õigusi, on tal 

õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni (e-post info@aki.ee, tel 

627 4135) või halduskohtu poole.  

 

6. Kooli andmekaitsetingimustega saab tutvuda kooli veebilehel valides rippmenüüst 

alajaotuse Dokumendid. 

 

 

Kinnitan andmekaitsetingimustega tutvumist: 

 

 

 

/allkiri/         kuupäev 
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