
 

Mõisted 

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on 

mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav 

toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja 

avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete 

tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine 

või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja 

kasutatavatest vahenditest. 

 

Isikuandmete töötlemine Waldorfkoolis Läte 

Waldorfkool Läte (edaspidi Kool) töötleb isikute andmeid põhikirjas määratud ülesannete täitmiseks, 

milleks on õpilastele põhihariduse andmine. Tegevuse käigus töötleme isikuandmeid õigusaktidest 

tulenevate ülesannete täitmiseks. Oma tegevuses lähtub Kool Eesti ja Euroopa Liidu seadusandlusest, 

muuhulgas Erakooliseadusest, Isikuandmete kaitse seadusest, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

isikuandmete kaitse üldmäärusest (General Data Protection Regulation, lühend GDPR) ning 

Andmekaitse Inspektsiooni juhistest (vt allpool Viited). Kool kogub isikuandmeid vaid ulatuses, mis 

on vajalik eelpool nimetatud ülesannete täitmiseks. Lisaks omapoolsele andmete töötlemisele edastab 

Kool andmed kolmandatele osapooltele seadusandluses ettenähtud ja lubatud ulatuses. Kolmandateks 

osapoolteks on kohaliku omavalitsuse ja riigi haridust korraldavad organid, õiguskaitseorganid, kohus 

jne. Lisaks Kool ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda 

nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppe- ja kasvatustöö tugiteenuste osutamiseks (nt 

toitlustus, e-õpilaspilet, õppeinfosüsteem, MTÜ Lätte Köök, MTÜ Lätte Huviharidus). 

 

Järgnevalt on esitatud teave kooli isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta ning isiku õiguste kohta 

enda andmetega tutvumisel. 

 

Alljärgnev teave ei hõlma: 

● juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid 

töödeldakse seoses tema ametikohustusega; 

● isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele kooli veebilehel viidatakse, kuid mida ei halda kool. 

 

Nõusolek isikuandmete avalikustamiseks 

Kool küsib kuni 18 aastase õpilase vanema või seadusliku esindaja kirjalikku nõusolekut, et Koolil 

oleks võimalik avalikult kajastada õpilaste koolialaseid tegemisi (tunnustused, saavutused õppes jne). 

Kajastusteks võivad olla tekstid, pildid või videod kooli kodulehel ja kooliga seotud meediakanalites 

(näiteks Facebook). 



 

Kooli veebilehe külastamine 

Kooli veebilehe külastamisel salvestatakse teie kasutatava arvuti internetiaadress (IP-aadress), 

veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversioon ning külastamise aeg. IP-aadresse ei seota isikut 

tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist kooli veebilehe osa külastatakse ja kui kaua 

seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal kooli 

veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta. 

 

Jälgimisseadmestiku kasutamine 

Kooli hoones ja territooriumil on videovalve. Jälgimisseadmestiku on paigaldanud kool. 

Juurdepääsuõigus videovalve otsepildile ja salvestistele on Haridus- ja Kultuuriselts Läte haldusjuhil. 

 

Seoses andmete töötlemisega on teil õigus: 

● saada teavet, milliseid isikuandmeid on kool teie kohta kogunud ja kuidas neid töödeldakse; 

● nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud 

või väärad; 

● nõuda oma andmete kustutamist või piiramist, kui isikuandmete töötlemiseks ei ole (enam) õiguslikku 

alust; 

● pöörduda oma õiguste kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. 

 

Muu info 

Kool ei müü, rendi ega üüri teie isiklikke andmeid teistele. 

 

Viited 

Andmekaitse inspektsioon: Mis on isikuandmed? https://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/isikuandmed 

Isikuandmete kaitse seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärus  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET 

Erakooliseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/13001161?leiaKehtiv 

Andmekaitse inspektsiooni juhised https://www.aki.ee/et/juhised 

https://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/isikuandmed
https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011

