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Turba Kooli andmekaitse tingimused ja isikuandmete töötlemise 
põhimõtted. 

 

1. Üldsätted 

1.1. Turba Kool (edaspidi Kool) juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest 

isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest, sh isikuandmete kaitse 

üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest ja avaliku teabe seadusest. 

 

2. Isikuandmete töötlemise eesmärk 

2.1. Kool töötleb isikuandmeid, sh delikaatseid isikuandmeid, ainult õiguspäraste 

eesmärkide saavutamiseks ning ainult sellises ulatuses, mis on vajalik põhikirjaliste 

tegevuste (sh alushariduse pakkumine, lastele hoiu võimaldamine, õppe- ning 

kasvatustegevuse läbiviimine, põhihariduse, soodsate õppetingimuste ja turvalisuse 

tagamine ning muude koolile seaduse ja/või lepinguga pandud ülesannete täitmine) 

elluviimiseks. 

2.2. Eesmärkide saavutamiseks töötleb Kool järgmisi andmeid:  

2.2.1.  lapse isikut tuvastavad andmed (sh nimi, sünniaeg, sugu, sünnikoht, rahvus);  

2.2.2.  lapse kontaktandmed (sh aadress);  

2.2.3.  lapse varasemat hariduskäiku ja haridustaset kajastavad andmed (sh 

haridusasutus, riik, keeleoskused);  

2.2.4.  lapse tervislikku seisundit käsitlevad andmed (sh erivajadusi, puuet 

kirjeldavad andmed); 

2.2.5.  lapse arengut käsitlevad andmed (sh arenguvestluse ja 

psühholoogi/sotsiaalpedagoogi vm tugispetsialisti poolt kogutud andmed); 

2.2.6.  andmed lapsevanema või seadusliku esindaja kohta (sh nimi, sünniaeg, sugu, 

rahvus, suhtluskeel, aadress, e-posti aadress, telefonid); 

2.3. Tööandjana töötleb Kool töölepingu seaduse ning võlaõigusseaduse alusel töötavate 

töötajate isikuandmeid (sh nimi, töötervishoiu arsti soovituslikud terviseandmed, 

sünniaeg, sugu, rahvus, suhtluskeel, amet, kvalifikatsioon, teise tööandja nimi, 

aadress, e-posti aadress, telefonid).  

 

3. Andmete töötlemise õiguslikud alused on: 

3.1. avaliku ülesande täitmine – Koolieelse lasteasutuse seadusest, Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseadusest jt laste-ja haridusasutustele kohalduvatest õigusaktidest 

tulenevatest ülesannetest; 

3.2. lepingu täitmine – töölepingud, majanduslepingud; 

3.3. juriidiline kohustus – raamatupidamisega seotud andmetöötlus; 

3.4. andmesubjekti nõusolek.  

 

4. Andmete haldamine, säilitamise ja kaitse 

4.1. Kooli poolt töödeldavad isikuandmed on paberkandjal dokumentidena või 

digitaalkujul infosüsteemides ja serveris, millele ligipääsemiseks kasutatakse 

unikaalseid kasutajatunnuseid ja paroole.  

4.2. Delikaatseid isikuandmeid sisaldavaid paberdokumente või teisaldatavaid 

andmekandjaid hoitakse lukustatavates metallkappides või seifis. Juurdepääs 

delikaatsetele isikuandmetele on üksnes lukustatud kapi või seifi võtme valdajal.  



4.3. Saue valla lasteaiajärjekorra ja kooli vastuvõtu haldamiseks on kasutusel Saue 

haridusteenuse haldamise infosüsteem ARNO. Infosüsteemile on isikul 

tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele aadressil: 

https://piksel.ee/arno/saue. 

4.4. Haridusteenuse osutamiseks kasutab Kool õppeinfosüsteemi Stuudium 

https://turba.ope.ee/ ja https://turbalasteaed.ope.ee/. Süsteemile on isikul 

tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele. 

4.5. Kirjad (nii asutusse saabunud kui ka asutusest välja saadetud) registreeritakse 

dokumendihaldussüsteemis Amphora, mille avalik vaade asub aadressil: 

https://atp.amphora.ee/sauevv 

4.6. Kool ei jaga laste isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui 

lapsevanem on andnud selleks nõusoleku, seda nõuavad seadused või seda on vaja 

õppe- ja kasvatustöö tugiteenuste osutamiseks või laste õiguste kaitseks. Nõusoleku 

võib igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmisest tuleb kooli teavitada e-posti 

kaudu : kool@turbakool.ee 

 

5. Isikuandmete töötlemine tööle kandideerimisel 

5.1. 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. 

5.2. Kandidaatide värbamist korraldab Koolis direktor. 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. 

5.3. 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. 

5.4. Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame värbamisprotsessis tekkivate 

võimalike õigusvaidluste lahendamiseks, kuni nõude aegumiseni (üks aasta).  

5.5. Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud 

saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel. 

 

6. Õiguste kaitse ja kontaktandmed 

6.1. Kui andmesubjekt leiab, et Kool on isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, 

on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Kooli. Samuti on 

andmesubjektil õigus igal ajal pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.  

6.2. Andmesubjektil on võimalik isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimuste korral 

pöörduda Kooli poole e-posti kaudu kool@turbakool.ee.  
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