Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi andmekaitsetingimused
Tallinna Linnamäe Vene Lütseum juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete
töötlemist reguleerivatest õigusnormidest ja Tallinna linna andmekaitsetingimustest (Tallinna
linnapea käskkkiri 24.05.2018 nr LSB-28/17)
Töötleme õpilaste, vanemate ja kooli töötajate isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi,
isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed jm) järgmiselt:
1. Avaliku ülesande täitmisel ("Põhikooli ja gümnaasiumiseadus"; kooli põhimäärus, "Õpilaste
kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolis väljaarvamise kord"; "Tasemetööde
ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde
koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli
lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord"; "Tugispetsialistide
teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord"; "Kooliraamatukogude töökorralduse alused";
"Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule,
kättesaadavusele ja asukohale"; "Koolivälisele nõustamismeeskonnale soovituse andmiseks
esitatavate andmete loetelu, taotluse esitamise ning koolivälise nõustamismeeskonna soovituse
andmise tingimused ja kord"; "Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm"; "Kooli
õppenõukogu ülesanded ja töökord").
2. Juriidilise kohustuse täitmisel (raamatupidamise seadus).
3. Lepingu täitmisel (töölepingud, majanduslepingud).
Kui on vaja isikuandmeid töödelda eespool nimetamata alusel, selleks küsitatakse nõusoleku. Kui
nõusolek on saadud, isikuandmed töödeldavad. Kui nõusolekut ei ole saadud, siis isikuandmeid
ei töötle. Nõusoleku andmiseks või tagasivõtmiseks tuleb esitada avaldus e-posti aadressil:
linnamae@linnamae.tln.edu.ee.
Nõusolek isikuandmete töötlemiseks (vaata link)
Nõusolekut vaja järgmistel juhtudel:
1. Kooli E-posti aadressi kasutamisel, kui õpilane suhtleb õpetajatega või administratsiooniga
(nimi.perekonnanimi@...........)
Kool kasutab e-posti keskkonnana Google Gmail´i, mida kasutavad ka õpetajad õppetöös ning
suhtlemisel õpilastega.
2. Jagamiseks teavet kooli tegevuse, nt huviringide, võistluste ja etenduste kohta ning
tunnustamiseks last tubli saavutuse, nt olümpiaadi võitmise või võistlusel auhinnalise koha
saamise eest.
3. Õpilasele kooli arvutite kasutamiseks isikliku konto loomiseks.
Õpilased saavad kasutada õppeotstarbel kooli serverit ja arvuteid. Arvutitesse logitakse
endanimeliste kasutajanimedega, parool lähtub turvanõuetest ning igaühel on see erinev ja
unikaalne.
4. Õpilase nime, foto, video või loomingulise töö avalikustamiseks kooli veebilehel,
infoekraanidel või kooli sotsiaalmeedia kanalites. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on koolielu
kajastamine.
5. Lastevanemate e-posti aadressi lisamisel klassi lastevanemate listi.
Hõlbustamaks klassijuhataja, õpetajate ja kooli juhtkonna suhtlemist lastevanematega ning teabe
kiireks edastamiseks loovad klassijuhatajad õpilaste vanemate e-posti aadressidest listi.

Kool ei jaga isiku andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused
või kui seda on vaja õppetöö tugiteenuste osutamiseks (toitlustus, e-õpilaspilet, e-päevik).
Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri
büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti
aadressil andmekaitse@tallinnlv.ee.
Kooli andmekaitse kontaktisik on Irina Bessonova, kelle ülesandeks on koordineerida kooli
andmekaitse küsimuste lahendamist, e-post: linnamae@linnamae.tln.edu.ee.

