
ISIKUANDMETE KAITSE- JA TÖÖTLEMISE KORD. 

Haapsalu Lasteaed Tareke. 

Haapsalu Tarekese lasteaia töötajad töötlevad isikuandmeid, nad on teadlikud oma õigustest 

ja kohustustest laste ja lastevanematega seotud isikuandmete kasutamisel, töötlemisel ja 

säilitamisel. Töötlemine on seaduslik, kui andmesubjekt on andnud oma nõusoleku. 

Andmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu (TL sõlmimine; 

lasteaeda lapse vormistamine) ja muu tööfunktsiooni täitmiseks. Isikuandmeid on vaja 

töötlejale juriidiliste kohtustuste täitmiseks,  kus tööandja vajab andmeid ja töövõtja peab 

need andma. 

Isikuandmed – igasugune teave otseselt või kaudselt  tuvastatava  füüsilise isiku 

(„andmesubjekti”) kohta (ehk kõik andmed, mille järgi on inimene tuvastatav: isikukoodi; 

füüsilise-, füsioloogilise-; vaimse-, majandusliku-, kultuurilise- või sotsiaalse identsusele 

omaste joonte põhjal). 

Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise 

eesmärgi seisukohalt (võimalikult väheste andmete kogumine). Andmeid kasutatakse siis, kui 

tekib vajadus. Ebaõiged andmed kustutatakse või parandatakse viivitamata. Isikuandmeid 

säilitatakse ainult seni, kui see on vajalik eesmärgi täitmiseks.  

Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või 

automatiseerimata toiming või toimingute kogum. 

Läbipaistvus – isikule esitatav teave tema andmete töötlemisest peab olema kokkuvõtlik, 

arusaadav, lihtsasti kättesaadavas vormis kasutades selget ja lihtsat keelt. Andmesubjektile 

teha teatavaks vastutava töötleja nime,  töötlemise eesmärgi, aluse, andmete säilitamise 

ajavahemik. 

Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärasel viisil ega 

töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. Isikuandmeid töödeldakse 

turvaliselt, kaitstes neid ebaseaduliku töötlemise ja võõraste isikute kasutusse sattumise 

eest. 

Laste isikuandmetega tegingute sooritamiseks peab olema lapsevanema nõusolek, et tagada 

vanema otsus oma eraelu avaldamise ulatuse kohta. 

Isikul on iga hetk võimalus teada saada mis andmeid, kus ja millal neid kasutatakse. 

Põhimõtete täitmise eest vastutab vastutav töötleja. Isikuandmete töötlemise rikkumisest 

tuleb viivitamata teavitada juhatust. 

Isikuandmete kaitse teemat käsitletakse rühmades lastevanemate koosolekutel. Õpetajad 

teavitavad vanemaid, mis on andmekaitse, milleks andmeid vajatakse ja milliseid andmeid 



vajatakse. Vanematele esitatav kirjalik nõusolek peab olema arusaadav,  selges ning lihtsas 

keeles ja lihtsasti kättesaadaval kujul. Nõusoleku olemasolu peab tõendama töötleja. 

 

Isikuandmete kustutamine – kui andmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses 

need olid kogutud ja töödeldud (ka arhiveerimise tähtaja möödumisel) andmed 

likvideeritakse elektrooniliselt kustutamise-, paberkandjate põletamise- või purustamise 

viisil. 

Isikuandmete töötlemise peamised juhud Tarekese lasteaias: 

 töölepingu koostamine; 

 pildistamine;  

 veebisaidid; 

 üritused, mille puhul on eeldatud salvestamine; 

 arenguvestlus;  

 lapse tervislik seisund; 

 Rajaleidja Keskusesse pöördumine; 

 EHIS ja muud andmekogud; 

 Eliis.ee; 

 meedia; 

 kohtuotsused. 

Isikuandmete töötlemisega puutuvad kokku: 

 direktor; 

 õppealajuhataja; 

 majandusjuhataja; 

 raamatupidaja; 

 õpetajad; 

 õpetaja assistendid; 

 õpetaja abid; 

 tervishoiutöötaja; 

 lapsevanemad; 

 eripedagoog; 

 logopeed. 

Asutuses isikuandmeid töötlevad töötajad: 
 
Direktor, õppealajuhataja, majandusjuhataja, raamatupidaja: 
 

 lasteaeda vastuvõtmine ja väljaarvamine; 

 töölepingute sõlmimine ja lõpetamine;  



 arvete- ja andmete edastamine lasteaia raamatupidajale; 

 pöördumine lastekaitse- ja sotsiaalosakonna poole;  

 pöördumine Rajaleidjasse;  

 EHIS, Eliis.ee, Lapsehoiu andmekorje andmete esitamine;    

 lasteaia õppe- ja kasvatustöö; 

 dokumentide, tunnistuste koostamine; 

 töövõimetuslehtede vormistamine (ka elektrooniline). 

 

Õpetajad, õpetaja assistendid, õpetaja abid:  

 

 laste nimekirjad, laste isikuandmed; 

 laste iskukaardid koos vanemate andmetega; 

 lapse individuaalne arenduskava; 

 lapse iseloomustus, koolivalmiduskaart; 

 laste arengumapid lapse tööde ja arengumängu- ja arenguvestluste tulemustega;  

 lapsevanema nõusoleku küsimine pildistamisel (rühmapildid, sõbrapildid);  

 lasteaia sündmuste kajastamine veebisaitidel (Facebook);  

 Eliis.ee´sse andmete sissekandmine (isikuandmed, fotod);  

 video salvestamine, videomaterjali koostamine (lasteaiasisene kasutamine, 

videoteek, õppematerjal);  

 lapse tervisliku seisundi- või õnnetusjuhtumi edastamine meditsiini töötajale (kiirabi; 

häirekeskus 112);  

 Rajaleidja Keskusele lapse andmete edastamine (iseloomustused, 

koolivalmiduskaart);  

 Lastekaitsele andmete edastamine; meedia kajastused koos fotodega (lasteaia 

sündmused).  

Oma nõusolekuid kinnitavad vanemad oma allkirjaga (vanemate koosolekul jagatav 

nõusoleku vorm). Nõusolekuid võib alati tagasi võtta. 

 

Tervishoiutöötaja: 

 

- laste isikuandmed tervisekaartidel; 

- laste mõõtmine, kaalumine, visuaalne tervise kontroll; 

- vajadusel koostöö kiirabi töötajatega. 

 

Eripedagoog, logopeed, Rajaleidja Keskus: 

 

- laste isikuandmed; 

- laste kõneprobleemid; 

- laste hariduslikud erivajadused (diagnoosid, otsused, rehabilitatsiooni kavad), 



- lapse individuaalne arenduskava, 

- nõustamismeeskonna hinnangud, otsused; 

- rehabilitatsiooniplaani või –programmi teenuse osutamiseks koostatud tegevuskava 

(selle olemasolul); 

- puude raskusastme tuvastamise otsus (selle olemasolul). 

 

Nõusolekut ei ole vaja: 

 

- lepingu täitmine või lepingu täitmise tagamine; 

- töötleja kohustuste täitmine; 

- isiku eluliste huvide kaitse; 

- avalikes huvides või avaliku võimu teostamisel; õigustatud huvi korral. 

 

Isikuandmete kaitsmise ja töötlemise täiendamise kord: 

 

Isikuandmete kaitsmise ja töötlemise korda vaadatakse läbi iga aasta septembri kuus, 

vajadusel täiendatakse, muudetakse. 

 

Isikuandmete kaitsmise ja töötlemise korra ja muudatused kinnitab direktor. 
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Haapsalu Lasteaed Tareke 

Direktor 

Riima Velbre 

 

 

______________________ 

 

 

 

 


