Andmekaitsetingimused nõusoleku alusel isikuandmete töötlemise korral
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Õiguslik alus
Andmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek. NB! Kõigi ülejäänud andmete töötlemine, mida lasteaed
lapsevanemalt nõuab, toimub õigusaktidega sätestatud kohustuste täitmiseks.
Lapsevanema õigused
2.1. Nõusoleku tagasivõtmine
2.1.1. Lapsevanemal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta või muuta. Nõusoleku tagasivõtmisest või
andmekaitsetingimuste muutmisest peab lapsevanem teavitada lasteaeda ELIIS`i keskkonna
kaudu, märkides ära, milliste andmete töötlemise nõusoleku ta tagasi võtab.
2.2. Andmete saamine, parandamine, piiramine ja kustutamine
2.2.1. Lapsevanemal on õigus saada lasteaialt kõiki andmeid, mida lasteaed tema alaealise lapse kohta
tema nõusoleku alusel töötleb.
2.2.2. Lasteaed parandab või kustutab nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid lapsevanema
taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressil linnupesa@linnupesa.edu.ee.
2.2.3. Lasteaed vastab kõigile lapsevanema õigustega seotud pöördumistele esimesel võimalusel või
kuni 30 päeva jooksul. Kui lapsevanema pöördumine on selgelt põhjendamatu või ülemäärane, on
lasteaed õigus jätta see täitmata või küsida nõuda täitmise eest mõistlikku tasu.
Andmete avalikustamine ja edastamine
3.1. Lasteaed on kohustatud avaldama lapse ja lapsevanema isikuandmeid kolmandatele isikutele seaduses
sätestatud juhtudel.
3.2. Andmed avalikustatakse:
3.2.1. lasteaia/rühma stendil
3.2.2. lasteaia veebilehel piiramatule hulgale kolmandatele isikutele.
3.2.3. lasteaia/rühma aastaraamatus
3.2.4. ajakirjanduses
3.2.5. Tallinna Haridusameti aastaraamatus
3.2.6. erinevatel veebiplatvormidel piiratud ligipääsuga lingi kaudu (YouTube, Google Drive, Google
Photos jms.)
3.2.7. erinevates sotsiaalmeediakanalites (Facebookis lehel Roheline Kool, Robootika lasteaias jms;
Projektides osalemise korral vastavatel Facebooki, Instagrami vm kanalitel.
3.2.8. ELIIS´i keskkonnas üksnes lapsevanematele ja lasteaia töötajatele. ELIIS´i keskkonda saab
lapsevanem siseneda parooliga.
Andmete säilitamine
4.1. Avalikustatavaid andmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni või kuni 2 aastat peale lapse lasteaia
lõpetamist.
4.2. Avalikustamata andmed kustutatakse pärast nõusoleku tagasivõtmist.
4.3. Avalikustatud andmeid ei kustutata, kui see on tehniliselt võimatu (nt aastaraamatud, ajakirjandus
jms.)
4.4. Eriliigilisi andmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni või seni, kuni laps on lasteaia nimekirjas.
Pärast seda andmed kustutatakse (hävitatakse).
4.5. vanemate kontaktandmeid säilitatakse seni, kuni laps on lasteaia nimekirjas. Pärast seda andmed
kustutatakse (hävitatakse).
4.6. Nõusolekut säilitatakse 2 aastat peale lapse lasteaiast lahkumist.
Turvalisus
5.1. Avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik, kes kasutavad keskkonda, kus lasteaed andmeid
avalikustab.
5.2. Kinnisele keskkonnale pääsevad ligi üksnes grupi liikmed, keskkonna kasutajad või mõne
veebiplatvormi piiratud ligipääsuga lingi saajad.
5.3. Lapsevanema kontaktandmed (e-post, aadress ja telefoni number) on kättesaadav lasteaia töötajatele
lasteaia edu.ee serveris, mida haldab Tieto Estonia AS või kui vanem on sisestanud oma
kontaktandmed ELIIS´i keskkonda.
5.4. Lapse eriliigilised isikuandmed on kättesaadavad üksnes neile isikutele, kellel on neid vaja, et tagada
lapse elu ja tervise kaitse.
Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on lapsevanemal võimalik pöörduda
Anne Veetamm poole e-posti aadressil linnupesa@linnupesa.edu.ee
Lapsevanemal on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui ta leiab, et andmete
töötlemisel on rikutud tema või tema lapse õigusi.
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