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NARVA TÄISKASVANUTE KOOLI ANDMEKAITSETINGIMUSED 

Narva Täiskasvanute Kool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete 

töötlemist reguleerivatest õigusnormidest. 

Töötleme õpilaste ja kooli töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, 

sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed jm) järgmiselt: 

 avaliku ülesande täitmisel; 

 juriidilise kohustuse täitmisel (raamatupidamine);  

 lepingu täitmisel (töölepingud, majanduslepingud);  

 nõusoleku alusel (lisa 1). 

Andmesubjekti nõusolekut vajab kool õpilase nime, foto, koolis tehtud tööde ja nende salvestuste 

avalikustamiseks veebilehel, infoekraanidel või kooli sotsiaalmeedia kanalites eesmärgil jagada 

teavet kooli tegevuse kohta ning tunnustada õpilast tubli saavutuse eest. 

Narva Täiskasvanute Kool ei jaga isiku andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui 

seda nõuavad seadused või kui seda on vaja õppetöö tugiteenuste osutamiseks (e-päevik jm). 

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Narva Linnavalitsuse andmekaitsespetsialist. 

Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil: andmekaitse@narva.ee 

Kooli andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida kooli andmekaitse küsimuste 

lahendamist,  on personalispetsialist,  kellega saab ühendust võtta e-posti aadressil 

narvatk@gmail.com   

Andmesubjektil on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui ta leiab, et 

andmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.   

mailto:narvatk@gmail.com
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Lisa 1. NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS 

 

Isikuandmete vastutav töötleja Narva Täiskasvanute Kool ( edaspidi kool), Kerese 22, 21008 Narva 

Õpilase nimi ....................................................................., isikukood....................................................... 

Annan koolile nõusoleku avalikustada järgmisi minu isikuandmeid  järgmistel eesmärkidel (tehke ruutu 

märge  ):  

Foto ja video. Avalikustamise eesmärk  on jagada teavet kooli tegevuse kohta ning tunnustada tubli 

saavutuse eest.  

 Nimi. Avalikustamise eesmärk  on jagada teavet kooli tegevuse kohta ning tunnustada tubli saavutuse 

eest. 

Koolis tehtud tööd ja nende salvestused. Avalikustamise eesmärk on tunnustada heade saavutuste 

eest ja kajastada kooli tegevust. 

 

Luban neid andmeid avalikustada: 

kooli stendil või infoekraanil 

kooli veebilehel 

kooli Facebooki-lehel või muus sotsiaalmeedia kanalis 

kooli aastaraamatus 

ajakirjanduses 

 

Kinnitan, et olen andmekaitsetingimustega tutvunud: 

 

 

 

allkiri                                                                                                         kuupäev 

 

  



Andmekaitsetingimused nõusoleku alusel isikuandmete töötlemise korral 

 

1. Õiguslik alus 

Andmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek. NB! Kõigi ülejäänud andmete töötlemine, 

mida kool nõuab, toimub õigusaktidega sätestatud kohustuste täitmiseks.  

2. Andmesubjekti õigus 

2.1 Nõusoleku tagasivõtmine 

Andmesubjektil (edaspidi õpilane) on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi 

võtmiseks tuleb õpilasel esitada koolile avaldus ja märkida ära, milliste andmete töötlemise 

nõusoleku ta tagasi võtab. 

2.2 Andmete saamine, parandamine, piiramineja kustutamine 

2.2.1 Õpilasel on õigus saada koolilt kõiki andmeid, mida kool tema kohta nõusoleku alusel 

töötleb. 

2.2.2 Kool parandab või kustutab nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid õpilase taotluse 

alusel. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressil narvatk@gmail.com 

2.2.3 Kool vastab kõigile õpilase õigustega seotud pöördumistele esimesel võimalusel või kuni 

30 päeva jooksul. Kui õpilase pöördumine on selgelt põhjendamatu või ülemäärane, on 

koolil õigus jätta see täitmata või nõuda täitmise eest mõistlikku tasu. 

3. Andmete avalikustamine ja edastamine 

3.1 Kool on kohustatud avaldama õpilase isikuandmeid kolmandatele isikutele seaduses 

sätestatud juhtudel. 

3.2 Andmed avalikustatakse kooli veebilehel piiramatule hulgale kolmandatele isikutele. 

Andmed avalikustatakse kooli Facebooki-lehel või muus sotsiaalmeedia kanalis. 

3.3 Andmed avalikustatakse ajakirjanduses, kooli stendil, kooli aastaraamatus. 

4. Andmete säilitamine 

4.1 Nõusoleku alusel avalikustatavaid andmeid säilitatakse nõusoleku tagasi võtmiseni. 

Avalikustamata andmed kustutatakse pärast nõusoleku tagasi võtmist. Avalikustatud 

andmeid ei kustutata, kui see on tehniliselt võimatu  või kui õpilane seda ei nõua (e-

keskkonnad). 

4.2 Nõusolekut säilitatakse 2 aastat andmete töötlemise lõpetamisest.  

5. Turvalisus 

5.1 Avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik, kes kasutavad keskkonda, kus kool andmeid 

avalikustab. 

5.2 Kinnisele keskkonnale pääsevad ligi üksnes grupi liikmed või keskkonna kasutajad.  

6. Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on õpilasel võimalik 

pöörduda  e-posti aadressil: narvatk@gmail.com 

7. Õpilasel on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui ta leiab, et 

andmete töötlemisel on rikutud tema õigusi. 

 

Kinnitan, et olen andmekaitsetingimustega tutvunud: 

 

 

 

allkiri                                                                                                         kuupäev 

 


