NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS
Isikuandmete vastutav töötleja Otepää Gümnaasium (edaspidi kool), registrikood 75027382,
asukoht Koolitare 5, 67403 Otepää.
Lapse andmed:
Eesnimi: ___________________________________________________________________
Perekonnanimi: ______________________________________________________________
Isikukood: __________________________________________________________________
Klass: ______________________________________________________________________
Lapsevanema/seadusliku esindaja andmed:
Ees- ja perekonnanimi: ________________________________________________________
Isikukood: __________________________________________________________________
Annan koolile nõusoleku töödelda ja avalikustada oma lapse isikuandmeid, tunnustamaks last
tublide saavutuste eest (olümpiaadid, konkursid, spordivõistlused või muude võistluste
auhinnaliste kohad). Lisaks on vaja vanema nõusolekut õpilase osalemisel projekti raames
üritustel (kus projekti aruandes on kohustus esitada projekti toetajale toimunud üritusel
osalenute nimekirjad) ja andes avalikkusele teavet kooli tegevuste kohta: huviringid, võistlused,
etendused jmt, õppekäigud, klassiekskursioonid (vajadusel).
Palun täita kõik lahtrid (jah/ei ):
JAH






EI

Lapse nimi
Lapse foto
Lapse video
Lapse koolitööd
Huviringides tehtud tööd

Neid andmeid avalikustatakse: koolisiseselt, kooli kodulehel, kooli Facebooki lehel, kooli
aastaraamatus, trükimeedias (valla leht, Lõuna -Postimees jm.)
Eriliigilised isikuandmed
Annan koolile nõusoleku töödelda oma alaealise lapse terviseandmeid, tema elu ja
tervise kaitseks mida on vaja teada lapse õpetajal ja teistel lapsega otseselt tegelevatel kooli
töötajatel (TÄITA VAJADUSEL).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Lapse terviseandmete töötlemise eesmärk on lapse elu ja tervise kaitse ning turvalise keskkonna
tagamine koolis. Kooliõe teenust osutab ja vastutab koolis SA Otepää Tervisekeskus.

Andmekaitse tingimused nõusoleku alusel isikuandmete töötlemise korral
1. Õiguslik alus
Andmete töötlemise õiguslik alus on isiku nõusolek. Kõigi ülejäänud andmete töötlemine, mida
kool lapsevanemalt nõuab, toimub õigusaktidega sätestatud kohustuste täitmiseks.
2. Lapsevanema õigused
Lapsevanemal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb
lapsevanemal esitada koolile avaldus ja märkida ära, milliste andmete töötlemise nõusoleku ta
tagasi võtab.
2.2. Andmete saamine, parandamine, piiramine ja kustutamine
2.2.1. Lapsevanemal on õigus saada koolilt kõiki andmeid, mida kool tema alaealise lapse
kohta nõusoleku alusel töötleb.
2.2.2. Kool parandab või kustutab nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid lapsevanema
taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressil kool@nuustaku.edu.ee
2.2.3. Kool vastab kõigile lapsevanema õigustega seotud pöördumistele esimesel võimalusel
või kuni 30 kalendripäeva jooksul.
3. Andmete avalikustamine ja edastamine
3.1. Kool on kohustatud avaldama lapse ja lapsevanema isikuandmeid kolmandatele isikutele
ainult seaduses sätestatud juhtudel.
3.2. Kool võib avalikustada andmete töötlemise nõusolekus välja toodud lapse andmeid (lapse
nimi, foto, video, koolitööd).
4. Andmete säilitamine
4.1. Nõusoleku alusel avalikustatavaid andmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni.
Avalikustamata andmed kustutatakse pärast nõusoleku tagasivõtmist. Avalikustatud andmeid
ei kustutata, kui see on tehniliselt võimatu (nt aastaraamatud, EHIS, Stuudium) või kui vanem
ei nõua seda ei nõua (e-keskkonnad).
4.2. Eriliigilisi andmeid ja vanemate kontaktandmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni
või seni, kuni laps on kooli õpilane. Pärast seda andmed kustutatakse (hävitatakse).
5. Turvalisus
5.1. Avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik, kes kasutavad keskkonda, kus kool andmeid
avalikustab (sotsiaalmeedia, kooli koduleht).
5.2. Kinnisele keskkonnale pääsevad ligi üksnes grupi liikmed või keskkonna kasutajad (nt
EHIS).
5.3. Lapsevanema e-posti aadress on kättesaadav kooli juhtkonnale ja töötajatele
(klassijuhatajad), kes vajavad neid tööülesannete täitmiseks.
5.4. Lapse eriliigilised isikuandmeid on kättesaadav üksnes neile kooli töötajatele, kelle töö
spetsiifikast lähtuvalt on neid vaja, et tagada lapse tervis ja kaitse.
6. Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on lapsevanemal võimalik
pöörduda kooli andmekaitse kontaktisiku Liia Soe poole e-posti aadressil liia@nuustaku.edu.ee
või kooli üld e-posti aadressil kool@nuustaku.edu.ee.
7. Lapsevanemal on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui leiab, et
andmete töötlemisel on rikutud tema või tema lapse/eestkostetava õigusi.
Kinnitan, et olen tingimustega tutvunud.

___________________________
lapsevanema nimi

_____________________
allkiri

____________________
kuupäev

