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Ääsmäe Põhikooli andmekaitsetingimused 

 

Kinnitatud direktori kk 19.03.2019 nr 1-2/1  

 

Ääsmäe Põhikooli (edaspidi kool) kui kohaliku omavalitsuse hallatava asutuse tegevus on 

avalik. Kool töötleb isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha 

aadress, kontaktandmed) üldjuhul õigusaktidest tuleneva avaliku ülesande täitmiseks, juriidilise 

kohustuse täitmiseks või andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks. 

Kool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest 

õigusnormidest. 

Õpilaste isikuandmete töötlemine  

Õpilaste isikuandmeid töödeldakse ulatuses, mis on seadusega ette nähtud ning vajalik õppe- ja 

kasvatustöö korraldamiseks ja koolielu paremaks toimimiseks: 

1. õpilase kooli vastuvõtmine ja väljaarvamine toimub läbi Saue valla haridusteenuste 

haldamise infosüsteemi Arno  

(registri põhimäärus https://www.riigiteataja.ee/akt/405072018038&leiaKehtiv);   

2. kool kasutab õppe- ja kasvatustöö üle arvestuse pidamiseks elektroonilist eKooli;   

3. õpilase nimeliste kontode loomine õppetöö läbiviimiseks koolis kasutatavates 

õppeprogrammides ja infosüsteemides;  

4. kui isikuandmete töötlemise nõue ei tulene seadusest, küsitakse töötlemiseks luba lapse 

seaduslikult esindajalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis: 

4.1.  õpilase nime, positiivsete õpi- ja võistlustulemuste, foto, video või loomingulise töö 

avalikustamiseks kooli veebilehel, infoekraanidel või kooli sotsiaalmeedia 

kanalites. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on koolielu kajastamine. 

4.2.  nooremale kui 13-aastasele õpilasele õppeotstarbeks kooli e-posti aadressi 

loomiseks kujul (nimi.perekonnanimi@aasmaekool.ee). E-posti aadressi kasutab 

õpilane õpetajatega suhtlemisel ja e-õppe keskkondadesse kasutajakonto loomisel. 

Kool kasutab e-posti keskkonnana MS Outlook  keskkonda.  
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4.3.  Õpilastega seotud dokumentidele on kehtestatud juurdepääsupiirang ning neid 

andmeid ei avaldata kolmandatele isikutele. Dokumente väljastatakse ainult 

asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida. 

Isikuandmete töötlemine avalduse, taotluse ja muu dokumendi alusel  

Teie isikuandmeid töödeldakse ulatuses, mis on lubatud õigusaktidega ja on vajalik teie esitatud 

dokumendi menetlemiseks. Avaliku teabe seaduse kohaselt registreeritakse kirjavahetuse 

andmed kooli dokumendihaldussüsteemis Amphora, andmete säilitustähtaeg ja 

juurdepääsupiirangud on kehtestatud kooli dokumentide loetelus. 

 

Isikuandmete edastamine  

Kool edastab isikuandmeid riiklikesse registritesse Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS), 

Eksamite infosüsteem (EIS), Maksu- ja Tolliameti töötamise register. Isikuandmete päringuid 

tehakse rahvastikuregistrist ja karistusregistrist. 

 

Vabadele ametikohtadele kandideerimine  

Kandideerides tööle, lähtub kool kandidaadi  poolt avaldatud või avalikest allikatest saadud 

infost. Kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid tema kohta on kogutud ning anda 

omapoolseid selgitusi-vastuväited. 

Kandidaatide värbamist korraldab kooli juhtkond. Värbamiskonkursil osalejate andmeid ei 

avaldata teistele kandidaatidele ning isikutele, kes konkreetses värbamis- ja valikuprotsessis ei 

osale. Kõik värbamisprotsessis osalevad isikud hoiavad kandidaatide kohta saadud (kirjalikult 

või elektrooniliselt esitatud kandideerimisdokumendid) ja kogutud teavet konfidentsiaalsena. 

Eeldame, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud 

nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud 

sellega, et asutus nende poole teabe  saamiseks pöördub. 

Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame värbamisprotsessis tekkivate võimalike 

õigusvaidluste lahendamiseks, kuni nõude aegumiseni (üks aasta).  

Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad 

juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel. 
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Kooli veebilehe külastamine  

Ääsmäe Põhikooli veebilehe külastamisel me külastaja kohta andmeid ei kogu ega säilita. 

 

Videovalvesüsteemi kasutamine 

Videovalvesüsteemi kasutamine on sätestatud Ääsmäe Põhikooli kodukorra lisas nr 3 „Ääsmäe 

Põhikooli videovalvesüsteemi kasutamise kord“. 

 

Suhtlusvõrgustiku Facebook kasutamine  

Kooli Facebooki lehekülje kasutamiseks on tehtud järgmised seadistused:  

1. lehekülg on kõigile nähtav;  

2. postitusi saavad lisada ja avaldada kooli poolt volitatud isikud;  

3. külastajad saavad kooliga Facebooki vahendusel privaatselt ühendust võtta;  

4. kõigil on võimalik viidata kooli Facebooki leheküljele ja selle avalikule sisule. 

 

Andmete säilitamine  

Isikuandmeid säilitatakse vastavalt kooli dokumentide loetelus märgitud säilitustähtajale. 

Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse või arhiveeritakse. 

 

Seoses andmete töötlemisega on teil õigus:  

1. saada teavet, milliseid isikuandmeid on kool teie kohta kogunud ja kuidas neid 

töödeldakse. Teabe saamiseks tuleb koolile esitada allkirjastatud taotlus.  

2. nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel 

ebapiisavad, puudulikud või väärad;  

3. nõuda oma andmete kustutamist või piiramist, kui isikuandmete töötlemiseks ei ole 

(enam) õiguslikku alust;  

4. võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek. Nõusoleku tagasivõtmiseks 

tuleb koolile esitada allkirjastatud taotlus.  

5. pöörduda oma õiguste kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.  

 

Muu 

Kool ei müü, rendi ega üüri teie isiklikke andmeid teistele. Kool ei jaga teie isiklikke andmeid 

kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile 

õppetöö tugiteenuste osutamiseks (nt e-õpilaspilet, õppeinfosüsteem). 
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Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab  Saue Vallavalitsuse dokumendi- ja 

teabehaldur Mare Rabi, e-posti aadressil mare.rabi@sauevald.ee. 

Kooli andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse 

küsimuste lahendamist, on kooli õppealajuhataja Riina Kink,  

e-post: riina.kink@aasmaekool.ee  

mailto:mare.rabi@saue.ee

