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käskkirjaga nr 1.1-1/5
Muudetud direktori 09.12.2019
käskkirjaga 1.1-1/14
NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS
Isikuandmete vastutav töötleja Uhtna Põhikool (edaspidi kool) Nooruse 18, Uhtna alevik, Rakvere
vald, 44202, telefon 325 7768, info@uhtna.edu.ee
Lapse nimi ………………………………………………………………………………….
Isikukood …………………………………………………………………………………...
Lapsevanema või muu hooldusõigusega isiku (edaspidi lapsevanem) nimi
………………………………………………………………………………………………
1. Lapse andmed
Annan koolile nõusoleku avalikustada oma lapse järgmisi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel (tehke
ruutu märge):
⃣

lapse nimi
Avalikustamise eesmärk on jagada teavet kooli tegevuse, nt huviringide, võistluste jms kohta ning
tunnustada tubli saavutuse, nt olüpiaadil osalemise või võistlustel auhinnalise koha saamise eest.
⃣ lapse foto
Avalikustamise eesmärk on jagada teavet kooli tegevuse kohta ning tunnustada last tubli saavutuse eest.
⃣ audio- ja videosalvestised
Avalikustamise eesmärk on kooli tegevuste kajastamine (üritused, õppe- ja kasvatustegevused), kooli
ajaloo jäädvustamine.
⃣ lapse omaloomingulised tööd, ka huviringis tehtud tööd ja salvestised
Avalikustamise eesmärk on tunnustada heade saavutuste eest ja kajastada kooli tegevust.
Luban neid andmeid avalikustada:
⃣ kooli stendil
⃣ kooli veebilehel
⃣ kooli Facebooki-lehel või muus sotsiaalmeediakanalis
⃣ kooli aastaraamatus
⃣ kooli almanahhis
⃣ ajakirjanduses
⃣ Luban minu lapsel kasutada õppeotstarbeks loodud kooli e-posti aadressi.
(eesnimiperekonnanimi@uhtna.edu.ee)
Eriliigilised isikuandmed
⃣ Annan koolile nõusoleku kasutada oma alaealise lapse terviseandmeid tema elu ja tervise kaitseks
(terviseseisund, mille tõttu võib laps vajada abi ravimite võtmisel või ei saa osaleda mõnes tegevuses,
nt kehalise kasvatuse tunnis):
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Lapse terviseandmete kogumise eesmärk on lapse elu ja tervise kaitse ning turvalise keskkonna
tagamine koolis. Koolitervishoiuteenust osutab Sõmeru Perearst OÜ.

2. Lapsevanema andmed
Annan koolile nõusoleku kasutada oma e-posti aadressi vajadusel teabe kiireks edastamiseks.
Lapsevanem: □ ema □ isa □ hooldaja
Lapsevanem: □ ema □ isa □ hooldaja
Ees- ja perekonnanimi
Ees- ja perekonnanimi
……………………………………………………. ……………………………………………………
E-posti aadress ………………………………....... E-posti aadress …………………………………...
Kõigi ülejäänud andmete töötlemine, mida kool lapsevanemalt nõuab, toimub õigusaktidega sätestatud
kohustuste täitmiseks.
3. Lapsevanema õigused
3.1. Nõusoleku tagasivõtmine
Lapsevanemal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb esitada koolile
taotlus ja märkida ära, milliste andmete töötlemise nõusoleku ta tagasi võtab.
3.2. Andmete saamine, parandamine, piiramine ja kustutamine
3.2.1 Lapsevanemal on õigus saada koolilt kõiki andmeid, mida kool tema alaealise lapse kohta
nõusoleku alusel töötleb.
3.2.2. Kool parandab või kustutab nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid lapsevanema taotluse
alusel. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressil info@uhtna.edu.ee
3.2.3. Kool vastab kõigile lapsevanema õigustega seotud pöördumistele 30 päeva jooksul. Kui
lapsevanema taotlus on selgelt põhjendamata või ülemäärane, on koolil õigus jätta see täitmata.
Uhtna Põhikooli andmekaitsetingimused on kättesaadavad kooli veebilehel ja kantseleis.
Kinnitan, et olen andmekaitsetingimustega tutvunud:

/allkiri/

kuupäev

