Andmekaitsetingimused Juuru Eduard Vilde Koolis

Kool kui isikuandmete vastutav töötleja juhindub isikuandmete töötlemisel peamiselt
isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest ja Andmekaitse
Inspektsiooni juhistest.
Meie eesmärk on hoida ära isikuandmete volitamata töötlemist. Isikuandmetele pääsevad
ligi ainult need kooli töötajad, kes kasutavad andmeid tööülesannete täitmiseks. Kõik
töötajad on kohustatud järgima andmekaitsereegleid ning kasutama turvameetmeid.
Töötleme õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (nt ees- ja perekonnanimi,
isikukood, elukoha aadress, kontaktandmed). Samuti töötleme eriliiki isikuandmeid (nt
õpilase või töötaja terviseandmed).
Isikuandmeid töötleme:
·
·
·

avaliku ülesande täitmisel (nt põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, kooli põhimäärus),
juriidilise kohustuse täitmisel (nt raamatupidamise seadus),
lepingu täitmisel (nt töölepingud).

Kui soovime isikuandmeid töödelda eespool nimetamata alusel, küsime isikult nõusoleku
ning nimetame töödeldavad isikuandmed ja nende andmete töötlemise eesmärgi. Kui isik
nõusolekut ei anna või võtab selle tagasi, siis me isikuandmeid ei töötle.
Kui tekib vajadus isikuandmeid edasi töödelda muudel eesmärkidel, milleks neid algselt
koguti, teavitame isikut enne töötlema asumist edasise töötlemise eesmärkidest.
Kolmandate isikutega jagame isikuandmeid ainult siis, kui seda nõuab seadus.

Isiku õigused
· Isikul on õigus saada teavet, milliseid andmeid ja kuidas töötleme. Teabe saamiseks tuleb
tõendada enda isikusamasust ning esitada päring.
· Kui töötleme isikuandmeid nõusoleku alusel, on isikul õigus nõusolek tagasi võtta.
Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku alusel toimunud isikuandmete
töötlemise seaduslikkust. Nõusoleku tagasivõtmiseks esitab lapsevanem taotluse kooli eposti aadressile kool@juuru.edu.ee, märkides ära, milliste andmete töötlemise nõusoleku ta
tagasi võtab.
· Isikul on õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui andmeid töödeldakse eelneva
nõusoleku alusel ning nõusolek on tagasi võetud või kui andmete säilitustähtaeg on
möödunud ja neid ei pea arhiveerima.
· Isikul on õigus nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel
ebapiisavad, puudulikud või väärad. · Isikul on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni

(e-post info@aki.ee) või kohtu poole, kui ta leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutakse tema
õigusi ja vabadusi.
Isikuandmete säilitamine
· Isikuandmeid töödeldakse seni, kuni see on konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalik või
seaduses sätestatud säilitamistähtaja möödumiseni.
· Isikuandmete säilitamistähtajad on kirjas
Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.
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Andmekaitse kontaktisik koolis on direktor Kalle Kõiv, kelle ülesandeks on koordineerida
kooli andmekaitse küsimuste lahendamist, e-posti aadress on kalle.koiv@juuru.edu.ee
Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Rapla Vallavalitsuse sisekontrolli- ja
andmekaitsespetsialist, e-posti aadress on maie.teearu@rapla.ee.

