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          Kehtestatud direktori 30.09.2019  

käskkirjaga nr 1.1-1/7 

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE NÕUSOLEK 

 

 

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

 

Lapse vanem/hooldusõigusega isik (edaspidi lapsevanem)  

 

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

 

isikukood ..................................................  

 

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

 

isikukood ..................................................  

 

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Kuressaare Vanalinna Kool (edaspidi nimetatud kool), 

Pikk 31, Kuressaare, 93812 Saare maakond, e-post: www.vanalinna.edu.ee, registrikood 

75024604. 

 

1. Annan koolile nõusoleku kasutada enda e-posti aadressi  

......................................................................... 

 ……………………………………………… 

 

järgmisel viisil (lubatud töötlemisviisi kohta tehke ruutu „x“): 

 

klassi lapsevanemate meililisti ja kooli infosüsteemi lisamine  

Lapsevanemate ja kooli vahel operatiivse teabevahetuse võimaldamiseks loob kool iga klassi 

õpilaste vanemate e-posti aadressidest listi. Lapsevanemale luuakse võimalus teabevahetuseks 

kooli infosüsteemis.  

 

2. Annan koolile nõusoleku töödelda ning avalikustada kooli 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 kooliekskursiooni 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.). 
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audio ja videosalvestised  

Töötlemise eesmärgiks on kooli tegevuste kajastamine (üritused, õppe- ja 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. 

 

3. Muud isikuandmed 

 

Annan koolile nõusoleku eriliigiliste isikuandmete hulka kuuluvate lapse 

terviseandmete töötlemiseks, mis on vajalikud lapse elu, tervise ja heaolu kaitseks ning 

turvalise kasvukeskkonna loomiseks koolis ning edastada neid andmeid isikutele, kes 

aitavad nimetatud eesmärke saavutada (nagu tervishoiuteenuse osutaja, politsei, 

toitlustaja).  

 

Annan koolile nõusoleku lapse hariduslikke ja arengulisi erivajadusi kajastavate 

andmete töötlemiseks (nõustamiskomisjoni otsused, lapse kohta väljastatud dokumendid 

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

loomiseks. 

 

Annan koolile nõusoleku oma alaealise lapse hinnete teavitamiseks elektrooniliselt 

koolis kasutusel oleva õppeinfosüsteemi kaudu (e-Kool). 

 

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. 

 

 

1. Kooli isikuandmete töötlemise tingimused on leitavad kooli veebilehel: 

www.vanalinna.edu.ee   

 

 

Kinnitan andmekaitse tingimustega tutvumist: 

 

 

 

/allkiri/         kuupäev 

 

 

/allkiri/         kuupäev 
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