Ilmatsalu Põhikooli privaatsuspoliitika

Ilmatsalu Põhikool (edaspidi kool), kui Tartu Linnavalitsuse allasutus, lähtub andmetöötluses
Tartu linna andmekaitse töötlemise juhistest.
Ilmatsalu Põhikool kogub ja töötleb isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood,
sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed) seoses koolile seadustes ja selle alusel antud
õigusaktides kehtestatud ülesannete täitmisega.
Kool kasutab isikuandmed järgmistel juhtudel:
Õpilaste andmete kogumine ja töötlemine
Õpilaste isikuandmeid kogutakse ulatuses, mis on seadusega ette nähtud ning vajalik õppetöö
korraldamiseks ja koolielu toimimiseks.
 õpilaste kooli vastuvõtmine ja väljaarvamine toimub läbi andmetöötluskeskkonna Arno,
mis tagab isikuandmete töötlemise vastavalt nõuetele;
 kool kasutab õppe- ja kasvatustöö üle arvestuse pidamiseks elektroonilist eKooli ning
eKooli teenuse pakkuja kindlustab seaduspärase isikuandmete töötluse;
 õpilase nimeliste kontode loomine õppetöö läbiviimiseks koolis kasutatavates
õppeprogrammides ja infosüsteemides;
 kui isikuandmete töötlemise nõue ei tulene seadusest, küsitakse töötlemiseks luba
taasesitamist võimaldavas vormis nt õpilase tunnustamine kooli kodulehel, audiovisuaalsetes materjalides, meediakanalites;
 andmete kasutamise nõusolekut ei küsita kooli ajaloo ja arhiivi jaoks säilitatavale
materjalile.
Õpilastega seotud dokumentatsioonile on seatud juurdepääsupiirang ning neid andmeid ei
avaldata kolmandatele isikutele. Dokumente väljastatakse õpilase vanematele ja taasesitamist
võimaldavas vormis teabenõude, märgukirja või selgitustaotluse saatmisel asutustele ja
isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida.
Isikuandmete töötlemine avalduse, taotluse ja muu dokumendi alusel
Isikuandmeid töödeldakse ulatuses, mis on lubatud õigusaktidega ja on vajalik teie esitatud
dokumendi menetlemiseks. Avaliku teabe seaduse kohaselt registreeritakse kirjavahetuse
andmed GoPro dokumendihaldussüsteemis, säilitatakse üks aasta ning määratakse vajalikud
kasutamise piirangud.
Isikuandmete jagamine
Kool on andmeandja riiklikesse registritesse Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS), Maksu- ja
Tolliamet.
Isikuandmeid jagatakse seoses projektidega seotud aruandlusega, statistikaga, seadusega
tulenevalt kohustuslike aruandlusega, koolituste läbiviijaga ja õiguskaitse organitega.
Isikuandmetepäringuid tehakse rahvastikuregistrist ja karistusregistrist.

Vabadele ametikohtadele kandideerimine
Tööle kandideerimisel töödeldakse kandidaadi esitatud isikuandmeid, et hinnata tema
sobivust vastavale ametikohale. Vajadusel kasutatakse eelmiste tööandjate teavet ja
kandideerija sotsiaalmeedias avaldatud materjali.
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.
Suhtlusvõrgustiku Facebook kasutamine
Kooli Facebooki lehekülje kasutamiseks on tehtud järgmised seadistused:
 lehekülg on kõigile nähtav;
 postitusi saavad lisada ja avaldada kooli poolt volitatud isikud;
 töökeeleks on eesti keel;
 külastajad saavad kooliga Facebooki vahendusel privaatselt ühendust võtta;
 kõigil on võimalik viidata kooli Facebooki leheküljele ja selle avalikule sisule;
 Facebooki kogutud kasutusstatistika andmed saadakse anonüümsel kujul, kuid kool ei
ole huvitatud andmetest. Täpsemalt saab selle kohta lugeda Facebooki andmepoliitikat
ja küpsiseid puudutavatest eeskirjadest
Andmete säilitamine
Isikuandmetega dokumente säilitatakse vastavalt seadustega ettenähtud korras ja kooli
dokumentide loetelus märgitud säilitustähtajale. Säilitustähtaja ületanud dokumendid
hävitatakse. Nõuetekohaselt GoPro's registreeritud ja digiteeritud paberoriginaalid hävitatakse
enne säilitustähtaja möödumist.
Säilitame teie andmeid:
 dokumendi säilitustähtaja möödumiseni;
 nii kaua, kui seda on vaja seadusest tuleneva ülesande täitmiseks;
 seadusest tuleneva nõude aegumistähtaja möödumiseni.
Arhiiviväärtuseta andmeid töödeldakse säilitustähtaja möödumiseni. Arhiiviväärtuslikud
andmed antakse säilitamiseks üle avalikku arhiivi ning üleantud andmete töötlemine
lõpetatakse.
Seoses andmete töötlemisega on teil õigus:
 saada teavet, milliseid isikuandmeid on kool teie kohta kogunud ja kuidas neid
töödeldakse. Teabe saamiseks tuleb koolile esitada allkirjastatud taotlus.
 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;



võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek. Nõusoleku tagasivõtmiseks
tuleb koolile esitada allkirjastatud taotlus.
 pöörduda oma õiguste kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
Töötajal ja õpilase vanemal on õigus:
 saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise kohta, sh õigus saada
ühekordne tasuta koopia töödeldavatest isikuandmetest;
 esitada vastuväide isikuandmete töötlemise osas;
 nõuda isikuandmete parandamist või täiendamist, kui andmed on ebaõiged või
mittetäielikud;
 nõuda isikuandmete kustutamist (nt juhul, kui meil puudub isikuandmete töötlemiseks
õiguslik alus);
 nõuda isikuandmete töötlemise piiramist (nt ajaks, mil menetleme teie taotlust või
vaidlustust seoses isikuandmete töötlemisega);
 võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek osaliselt või täielikult tagasi, kui
andmete töötlemise aluseks oli teie nõusolek;
 saada isikuandmeid struktureeritult ja elektrooniliselt üldkasutatavas masinloetavas
formaadis ning edastada need andmed teisele teenusepakkujale, välja arvatud juhul, kui
tegemist on andmetega, millele ülekandmisõigus ei kohaldu (vt soovi korral ka
Andmekaitse Inspektsiooni selgitusi andmete ülekandmisõiguse kohta;
 pöörduda isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise korral Andmekaitse Inspektsiooni
või kohtu poole.
Aeg-ajalt vaatame oma privaatsuspoliitika üle ning teeme sellesse vajalikke täiendusi.

