
  Kinnitan  
direktori käskkiri  

nr 1-4/13 27.04.2022 
 

 

Padise lasteaia andmekaitsetingimused 

 

Lasteaed juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest 

õigusnormidest sh isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, avaliku teabe 

seadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest ning Andmekaitseinspektsiooni juhistest. 

Mis andmeid ja milleks me kogume 

Lasteaed isikuandmete töötlemise peamiseks eesmärgiks on alushariduse pakkumine, lastele hoiu 

võimaldamine ning õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimine. Lasteaed töötleb isikuandmeid 

ulatuses, mis on vajalik selle eesmärgi täitmiseks. 

Haridusteenuse osutamiseks kasutab lasteaed haridusteenuste haldamise infosüsteemi ELIIS. 

Registrile on isikul tavakasutajana juurdepääs enda ja oma lapse andmetele aadressil  

https://eliis.eu  ELIIS-is on võimalik tutvuda enda ja oma lapse kohta kogutud isikuandmetega ja 

parandada vajadusel teatud enda kohta käivaid andmeid. 

Avalikustame enda lasteaia kodulehel ja/või lasteaia poolt hallatavates sotsiaalmeedia kanalites 

pilte/videomaterjali avalikest üritustest (näiteks peod, spordipäevad). Muudel juhtudel küsime 

Teilt lapse piltide/videomaterjali avalikustamiseks nõusolekut. 

Eriliiki isikuandmeid (terviseandmeid) töötleme koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud 

kohustuste täitmiseks, milleks on lapse erivajaduse toetamine ja tugiteenuste pakkumine. Lisaks 

on vastavalt Sotsiaalministri  määrusele (24.09.2010 nr 61) „Tervisekaitsenõuded koolieelses 

lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ § 7 lõikele 2 vanem kohustatud informeerima 

lasteasutuse direktorit lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal 

kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse 

korraldust. 

Selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude esitamisel töötleme Teie isikuandmeid Teile 

vastamise eesmärgil.  Kui meile saadetud selgitustaotlusele/märgukirjale/teabenõudele vastamine 

on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle nimetatud asutusele ja teavitame Teid vastavast 

edastamisest. 

Kirjad (nii asutusse saabunud kui ka asutusest välja saadetud) registreeritakse avalikus 

dokumendiregistris. Eraisikust kirja saatja või saaja nime dokumendiregistri avalikus vaates näha 

ei ole. Kui kirjutate meile juriidilise isiku või asutuse nimel, siis palume kasutada mitte oma era-, 

vaid tööalaseid kontaktandmeid. Sellised kontaktandmed on dokumendiregistris avalikud. 
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Mis õigusliku alusega ma andmeid töötleme? 

Andmete töötlemise õiguslikud alused on: 

- avaliku ülesande täitmine – koolieelsete lasteasutuste seadusest jt lasteaedadele kohalduvatest 

õigusaktidest tulenevad ülesanded; 

- lepingu täitmine – töölepingud, majanduslepingud; 

- juriidiline kohustus – raamatupidamisega seotud andmetöötlus; 

Küsime Teilt isikuandmete töötlemiseks nõusoleku, kui soovime Teie isikuandmeid töödelda 

eespool nimetamata alusel  lapse lasteaeda astumisel. Nõusoleku vormis nimetame töödeldavad 

isikuandmed ja küsime eraldi nõusoleku. Kui Te nõusolekut ei anna või võtate selle tagasi, siis me 

Teie isikuandmeid ei töötle. Nõusoleku tagasivõtmiseks saatke e-posti aadressil 

direktor@padisela.edu.ee ning me lõpetame Teie andmete töötlemise sellel eesmärgil, millele Te 

nõusoleku andsite. 

Kellele me isikuandmeid edasi saadame? 

Lasteaed ei jaga isikuandmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui lapsevanem on 

andnud selleks nõusoleku, seda nõuavad seadused, seda on vaja õppe- ja kasvatustöö tugiteenuste 

osutamiseks või laste õiguste eest seismiseks. 

Edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb 

seadusest või selle alusel antud õigusaktist (näiteks kohalikule omavalitsusele, riiklikele 

registritele nagu Eesti Hariduse Infosüsteemi, Maksu- ja Tolliametile, Haigekassale, 

Sotsiaalkindlustusametile). 

Lasteaias käivate laste nimesid me lasteaia kodulehel ei avalikusta. 

Lisaks edastame Teie isikuandmeid asutusele või isikule nende taotlusel, kui neil on otsene 

seadusest tulenev õiguslik alus neid küsida (näiteks uurimisasutus, kohtuväline menetleja või 

kohus). 

Kaua me isikuandmeid säilitame? 

Lähtume põhimõttest, mille kohaselt Teie isikuandmeid töödeldakse seni, kuni see on konkreetse 

eesmärgi täitmiseks vajalik. 

Lähtume dokumentide säilitamisel haridus- ja teadusministri määruses (31.08.2011 nr 44) 

„Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja 

nende täitmise kord“ sätestatud tähtaegadest. 

Täpsemalt on kehtestatud teabe säilitamistähtajad andmekaitsespetsialisti poolt hallatavas Lääne-

Harju valla isikuandmete töötlemise registris. Dokumente säilitatakse ette nähtud säilitustähtaja 

lõpuni ja  säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.  
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Teie isikuandmetega seotud õigused 

Teil on õigus saada teavet enda isikuandmete töötlemise kohta. Isikuandmete töötlemise kohta on 

Lasteaialt võimalus saada informatsiooni e-posti teel andmekaitse@laaneharju.ee.  Kui esitate 

isikuandmete alase päringu, peab Lasteaed veenduma, et tegemist on just selle isikuga, kellel on 

õigus vastavaid andmeid saada. Seetõttu peab andmete taotleja vajadusel oma isikusamasust või 

andmete taotlemise õigust tõendama. Teie päringule vastame hiljemalt ühe kuu jooksul. 

Teil on õigus taotleda isikuandmete töötlemise piiramist ja kustutamist, kui andmete töötlemise 

aluseks ei ole seadusest või lepingu täitmiseks tulenev kohustus.  

Teil on teatud juhul õigus isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või teisele vastutavale 

töötajale üle kanda, kui see on tehnoloogiliselt võimalik.  

Korduvate sama isiku samade andmete alastele päringutele on Lasteaial õigus kehtestada 

administratiivne tasu. 

Kui Teie isikuandmete töötlemise aluseks on Teie poolt eelnevalt antud nõusolek, on Teil õigus 

nõusolek igal ajal tagasi võtta.  

Lasteaed ei saa kustutada teie isikuandmeid, mida töödeldakse seaduse alusel või lepingu 

täitmiseks. 

Teil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid meie otsuste ja tegevuse peale vaidena või pöörduda 

halduskohtusse. Samuti on Teil õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole. 

Andmekaitsespetsialist 

Lasteaias andmekaitsespetsialist on Lääne-Harju valla andmekaitsespetsialist, kelle poole saab 

pöörduda e-posti aadressil andmekaitse@laaneharju.ee  
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