Kinnitatud

NÕUSOLEK LAPSE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS
Lapse nimi.............................................................., isikukood.....................................................
Lapse seaduslik esindaja (edaspidi lapsevanem)
Nimi ...................................................................................
Isikukood või registrikood..................................................
Isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide tähenduses on isikuandmete vastutav
töötleja Tabasalu Lasteaed Tibutare registrikoodiga 75014184 (edaspidi nimetatud
lasteaed). Aadress: Lasteaia 7, Tabasalu, Harku vald; telefon: 55518218; e-post
direktor@tibutare.edu.ee
Annan lasteaiale nõusoleku töödelda ning avalikustada lasteaia ja teiste avalike hoonete
ruumides ja stendil; lasteaia infosüsteemis, veebilehel või sotsiaalmeedias; lasteaia
aastaraamatus ja teistes väljaannetes; meediakanalites (omavalitsuse infoleht, raadio jm.)
oma lapse järgmisi isikuandmeid:
nimi, sünniaeg
Töötlemise eesmärk on lapse isiku tuvastamine; teavitused lasteaia tegevuste (üritused,
õppe- ja kasvatustegevused) kohta; lapse tunnustamine (hea tulemus üritusel, oskused
jm.).
foto, audio- ja videosalvestised

Töötlemise eesmärk on lapse isiku tuvastamine; teavitused lasteaia tegevuste (üritused,
õppe- ja kasvatustegevused) kohta; pedagoogiline dokumenteerimine- õppeprotsessi
tulemuslikkuse analüüsimiseks; lapse tunnustamine (hea tulemus üritusel, oskused jm.),
lasteaia ajaloo jäädvustamine.
lapse loometöö tulemused ja saavutused
Töötlemise eesmärgiks on teavitada lasteaia tegevustest (huviringid, õppe- ja
kasvatustegevused); lapse tunnustamine (oskused, andekus, saavutused jm.).
Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja andmesubjekti õigused
1.
Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

1

Lasteaia poolt isikuandmete töötlemise aluseks on avalikes huvides ülesande täitmine;
juriidiline kohustus; eluliste huvide kaitse või leping.
Muude isikuandmete töötlemise õiguslik alus on lapsevanema nõusolek.
2.
Lapsevanema õigused nõusoleku osas
Lapsevanemal on õigus saada lasteaialt teavet kõigi isikuandmete kohta, mida lasteaed
tema või esindatava lapse kohta nõusoleku alusel töötleb.
Lasteaed parandab ebaõiged isikuandmed või kustutab sellekohase aluse olemasolu
korral isikuandmed lapsevanema taoluse alusel. Taotlus palun esitada lasteaia
andmekaitse kontaktisikule e-posti aadressil direktor@tibutare.edu.ee
Lapsevanemal on õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks palun
esitada lasteaia andmekaitse kontaktisikule avaldus, kus on välja toodud, milliste
isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võetakse.
3.
Andmete edastamine
Lasteaed edastab nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid kolmandale isikule ainult
õigusaktides ja nõusolekus sätestatud juhtudel.
4.
Andmete säilitamine
Nõusoleku alusel töödeldavad andmed säilitatakse kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.
Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud andmete töötlemise
seaduslikkust.
5.
Andmete turvalisuse tagamine
Lapse isikuandmed on kättesaadavad üksnes neile lasteaia töötajatele, kellel on neid vaja
lapse elu, tervise ja heaolu tagamiseks.
6.
Isikuandmete töötlemise osas tekkivate küsimuste korral on lapsevanemal
võimalik pöörduda lasteaia andmekaitse kontaktisiku poole e-posti aadressil
direktor@tibutare.edu.ee
või
Harku
Vallavalitsuses
Maarja.LehemetsTihhanov@harku.ee
7.
Kui lapsevanem leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema või lapse õigusi, on
tal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni
(https://www.aki.ee/) või halduskohtu poole.
8.
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http://tibutare.edu.ee/kodukord valides rippmenüüst alajaotuse Dokumendid.
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