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Kinnitatud direktori 29.08.2019 käskkirjaga nr 1-4/8 

 
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE NÕUSOLEK 
 

Lapse nimi:  

Lapse isikukood: 

 

Lapse vanema/hooldusõigusega isiku (edaspidi: lapsevanem) nimi: 

Lapsevanema isikukood: 

 

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Viljandi Kunstikool (edaspidi:  Kunstikool) (aadress: Posti 11, 

71004 Viljandi; telefon: 53 313 885; e-post: info@viljandikunstikool.ee).  

 

Õpilaste isikuandmete töötlemise eesmärk on nende kaasamine Kunstikooli tegevustesse, sh osalemine 

näitustel, konkurssidel ning kooli- ja avalikel sündmustel, samuti õpilaste õppetöötulemuste tutvustamine 

ja tunnustamine ning kooli ajaloo talletamine.  

 

Palume alljärgnevas märgistada kõik teie poolt lubatavad isikuandmete töötlemisviisid:  

 
Annan Kunstikoolile nõusoleku avalikustada oma lapse nime ja vanust Kunstikooli ruumides, 

Kunstikooli veebilehel ja sotsiaalmeedias, muudes meediakanalites, näitustel ja konkurssidel.  

 

Annan Kunstikoolile nõusoleku avalikustada oma lapse sünniaega ja isikukoodi  

konkursikorraldajale õpilase teose esitamisel konkursile. 

 

Annan Kunstikoolile nõusoleku avalikustada oma lapse õppetöö käigus valmivaid teoseid 

Kunstikooli ruumides, Kunstikooli veebilehel ja sotsiaalmeedias, muudes meediakanalites, näitustel 

ja konkurssidel.  

 

Annan Kunstikoolile nõusoleku avalikustada Kunstikooli õppetööd või sündmuseid kajastavaid ja 

sh minu last kujutavaid fotosid Kunstikooli ruumides, näitustel, Kunstikooli tutvustavatel trükistel, 

Kunstikooli veebilehel ja sotsiaalmeedias, muudes meediakanalites. 

 

Annan Kunstikoolile nõusoleku avalikustada Kunstikooli õppetööd või sündmuseid kajastavaid ja 

sh minu last kujutavaid videosid Kunstikooli sündmustel, näitustel jt Kunstikooli tutvustavatel 

üritustel, Kunstikooli veebilehel ja sotsiaalmeedias, muudes meediakanalites. 

 

Annan Kunstikoolile nõusoleku minu lapse eriliigiliste isikuandmete hulka kuuluvaid 

terviseandmeid ning lapse hariduslikke ja arengulisi erivajadusi kajastavaid andmeid, mis on 

vajalikud elu, tervise ja heaolu kaitseks ning turvalise ja arendava õppekeskkonna kujundamiseks 

Kunstikoolis, avalikustada Kunstikooli töötajatele ning teistele isikutele, kes aitavad nimetatud 

eesmärke saavutada (nt tervishoiutöötaja või külalisõpetaja). 

 

Annan Kunstikoolile nõusoleku oma lapsele e-õppe keskkonda kasutajakonto loomiseks, 

sisestades keskkonda tema ees- ja perekonnanime, e-posti aadresse, isikukoodi, mis on seal nähtavad 

vaid süsteemi administraatoritele, et edastada talle õppeinfosüsteemi kaudu õppetöö tulemusi ja muud 

Kunstikooli tegevustega seotud informatsiooni. 
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Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja andmesubjekti õigused 

 

1. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus 

Kunstikooli poolt isikuandmete töötlemise aluseks on avaliku ülesande täitmine; juriidiline kohustus; 

leping või vajadus eluliste huvide kaitseks. Muude isikuandmete töötlemise õiguslik alus on 

lapsevanema nõusolek. 

 

2. Lapsevanema kui andmesubjekti õigused nõusoleku osas 

Lapsevanemal on õigus saada Kunstikoolilt teavet kõigi andmete kohta, mida Kunstikool tema ja 

lapse kohta nõusoleku alusel töötleb. Kunstikool parandab ebaõiged isikuandmed või kustutab pädeva 

aluse olemasolu korral isikuandmed lapsevanema taotluse alusel. Taotlus palume esitada Kunstikooli 

andmekaitse kontaktisiku e-posti aadressile: info@viljandikunstikool.ee. Kunstikool vastab 

lapsevanema isikuandmetega seotud pöördumisele hiljemalt 30 päeva jooksul. Kui pöördumises 

esitatud nõudel puudub alus, on Kunstikoolil õigus jätta see täitmata või nõuda täitmise eest 

mõistlikku tasu. Lapsevanemal on õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks 

palume esitada avaldus Kunstikooli andmekaitse kontaktisiku e-posti aadressile: 

info@viljandikunstikool.ee, kus tuuakse välja, milliste isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi 

võetakse. 

 

3. Andmete säilitamise tähtaeg nõusoleku korral 

Nõusoleku alusel töödeldavad andmed säilitatakse kuni nõusoleku tagasivõtmiseni. Nõusoleku 

tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. 

Eriliigilisi isikuandmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni või seni, kuni laps on Kunstikooli 

õpilane. Pärast seda kustutatakse andmed hävitamise teel. Nõusolekut säilitatakse 2 aastat andmete 

töötlemise lõpetamisest lugedes. 

 

4. Andmete turvalisuse tagamine 

Avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik, kes kasutavad keskkonda, kus Kunstikool andmeid 

avalikustab. Lapsevanema e-posti aadress on kättesaadav Kunstikooli töötajatele, kes kasutavad seda 

oma tööülesannete täitmiseks. E-posti aadressid asuvad turvalises serveris. Lapse eriliigilised 

isikuandmed on kättesaadavad üksnes neile Kunstikooli töötajatele, kelle ülesanded seonduvad lapse 

elu, tervise ja heaolu kaitsega. 

 

5. Isikuandmete töötluse osas tekkivate küsimuste korral on lapsevanemal võimalik pöörduda 

Kunstikooli andmekaitse kontaktisiku poole e-posti aadressil: info@viljandikunstikool.ee 

 

6. Kui lapsevanem leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema või lapse õigusi, on tal õigus 

pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni (e-post info@aki.ee, tel 627 4135) või 

kohtusse. 

 

7. Kooli isikuandmete töötlemise tingimused on leitavad Kunstikooli veebilehel: 

http://viljandikunstikool.ee/wp-content/uploads/2018/05/isikuandmed.pdf 

 

 

Kinnitan andmekaitse tingimustega tutvumist. 
 
 
Allkiri:         Kuupäev: 
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