
 

Randvere Kooli andmekaitsetingimused 
 

Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Töötleme Teie isikuandmeid 

minimaalses mahus, mis on vajalik kooli põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks. 

Isikuandmete töötlemine on kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse ja 

isikuandmete kaitse seadusega ning Viimsi valla privaatsuspoliitika põhimõtetega: 

https://www.viimsivald.ee/privaatsuspoliitika-pohimotted  

Randvere kool töötleb isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, 

kontaktandmed): 

o avaliku ülesande täitmisel 

o juriidilise kohustuse täitmisel 

o Teiega sõlmitud lepingu täitmisel. 

Kui soovime Teie isikuandmeid töödelda eespool nimetamata alusel, küsime Teilt 

selleks nõusolekut, milles nimetame töödeldavad isikuandmed. 

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks asub siin. 

Nõusolekut vajame järgmistel põhjustel: 

1. Õpilase nime, foto, video või loomingulise töö avalikustamiseks kooli veebilehel, 

kooli sotsiaalmeedia kanalites või muudes hariduslikes sotsiaalmeedia kanalites 

ning kooli siseruumides, eesmärgiks koolielu kajastamine. 

2. Vanema e-posti aadressi lisamiseks klassi ja kooli vanemate Stuudiumi listi, 

eesmärgiks suhtluse hõlbustamine kooli töötajate ja vanemate vahel ning 

koolielu puudutava teabe edastamine. 

3. Vanema e-posti aadressi lisamiseks kooli vanemate Stuudiumi listi, eesmärgiks 

haridusliku ja huvitegevusliku sisuga reklaami edastamine. 

4. Vanema foto avalikustamiseks kooli veebilehel, kooli sotsiaalmeedia kanalites ja 

kooli siseruumides eesmärgiks koolielu kajastamine. 

 

https://www.viimsivald.ee/privaatsuspoliitika-pohimotted
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3uw4eSYtqE2enjwBR85R0xWLhSn8VRhCoKRQmljpgAdUNFdSUFc0Q0hKSlVIWkJSUUFKUUZYQUlTNi4u


 

Nõusolek kehtib õppeaasta lõpuni (31. august). Iga õppeaasta alguses tuleb anda nõusolek uuesti.  

Kui Teie enda ja oma lapse isikuandmete töötlemiseks eelpool nimetatud põhjustel luba ei anna või 

võtate loa enne õppeaasta lõppu tagasi, siis me isikuandmeid ei töötle. Nõusoleku tagasivõtmiseks 

tuleb esitada vabas vormis avaldus e-posti aadressile siim.jyrimae@randverekool.edu.ee ning me 

kustutame Teie andmed. 

Kool kasutab e-posti keskkonnana Microsoft Outlooki, seega saab õpilane kasutada oma kontol 

kodus ja koolis ka teisi Microsoft’i võimalusi (Word, Excel, Forms jne), mida kasutavad ka õpetajad 

õppetöös. Microsofti konto jääb aktiivseks kuni 9. klassi lõpuni või koolist  lahkumiseni.  

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

kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile 

õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-päevik). Kooli andmekaitsespetsialist 

on Siim Jürimäe. Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on lapsevanemal 

võimalik pöörduda e-posti aadressil: siim.jyrimae@randverekool.edu.ee 


