ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE KIILI LASTEAIAS
Isikuandmed on teave inimese ehk füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta, millega saab teda otse või
kaudselt tuvastada.
Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus
•

Isikuandmete kaitse seadus

•

Isikuandmete kaitse üldmäärus

•

Koolieelse lasteasutuse seadus

•

Töölepinguseadus

•
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Isikuandmete töötlemise eesmärk
•

Kvalifitseeritud alushariduse tagamine

•

Laste kooliks ettevalmistamine

•

Laste erivajaduste toetamine

•

Personali värbamine

Isikud, kelle andmeid töödeldakse
•

Lapsed

•

Lapsevanemad või lapse seaduslikud esindajad

•

Lasteaia personal

Töödeldavate isikuandmete loetelu
•

Andmed laste kohta – eesnimi, perekonnanimi, isikukood, kodune aadress, vajadusel
tervisetõend

•

Andmed lapsevanemate kohta – eesnimi, perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed

•

Andmed personali kohta – eesnimi, perekonnanimi, isikukood, tervisekontrolli tõend,
haridust tõendavad dokumendid

Isikuandmete allikad
•

Lapsevanema avaldus

•

Perearsti poolt väljastatud tervisetõend

•

Nõustamiskomisjoni dokumendid

•

Personali avaldused

•

Personali tervisekontrolli tõendid

•

Personali haridust tõendavad dokumendid

•

Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmekogu

Isikuandmete töötlemine ja säilitamine
•

Lasteaeda saabunud dokumendid registreeritakse dokumendiregistris (Eesti koolide
infosüsteem - EKIS)

•

Andmetele, millele juurdepääs ei ole seadusega lubatud, kehtestatakse juurdepääsupiirang

•

Andmeid säilitatakse vastavalt asutuse asjaajamiskorrale

•

Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse

Andmesubjekti õigused
•

Tutvuda enda kohta kogutud andmetega digitaalselt või käekirjaliselt allkirjastatud
selgitustaotluse või teabenõude kaudu

•

Nõuda enda kohta kogutavate andmete kogumise lõpetamist või kogutud andmete
kustutamist juhul, kui nende kogumiseks puudub asutusel seaduslik alus

•

Isikuandmete väljastamiseks peab andmete väljastaja olema veendunud, et tegemist on just
selle isikuga, kellel on õigus vastavaid andmeid saada. Seetõttu peab andmete taotleja
vajadusel oma isikusamasust või andmete taotlemise õigust tõendama. Kui telefoni teel
tehtud päringu puhul ei ole ametnikul võimalik veenduda, et andmeid küsib õigustatud isik,
on ametnikul õigus paluda taotluse esitamist kirjalikult koos vajalike tõenditega

Isikud või asutused, kellele isikuandmete edastamine on lubatud
•

Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS)

•

Pedagoogid, tugispetsialistid

•

Tervishoiuteenuse osutajad (perearst, eriarst)

•

Nõustamiskomisjon

•

KOV sotsiaal- ja lastekaitseosakond

•

Uurimisorganid, kohus

Isikuandmete töötlemise kohta tekkinud küsimustega palume pöörduda:
Kiili Lasteaia direktor Maibi Rikker: maibi.rikker@kiilivald.ee, 639 0341
Kiili valla andmekaitsespetsialist Iren Jõeleht: iren.joeleht@kiilivald.ee, 679 0279

