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KINNITATUD 
Dir.kk. nr 36/27.10.2021 

 

ANDMEKAITSETINGIMUSED TABIVERE LASTEAIAS 

 

• Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused 

Tabivere Lasteaia ülesanne on võimaldada pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele hoidu 

ja alushariduse omandamist ning toetada  perekonda, soodustades lapse kasvamist ja 

arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist. Lasteaed  töötleb isikuandmeid  

põhiülesandja sellega kaasuvate ülesannete täitmiseks. 

Töötleme laste, vanemate ja lasteaia töötajate isikuandmeid järgmistel alustel: 

·         avaliku ülesande täitmiseks; 

·         juriidilise kohustuse täitmiseks; 

·         lepingu täitmiseks; 

·         nõusoleku alusel. 

Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrusest (EL) 

2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärusest), avaliku teabe seadusest, isikuandmete kaitse 

seadus muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ja Andmekaitse Inspektsiooni 

juhistest. 

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. 

Õppe- ja kasvatustegevuse kajastamiseks ja tõhusa infovahetuse korraldamiseks, kasutame 

lasteaias infosüsteemi Eliis. Infosüsteemi juurdepääs on piiratud vastavalt igale kasutajale 

antava turvalise autentimisviisiga. Igal kasutaja näeb Eliis keskkonnas enda ja oma lapse 

andmeid. 

TA B I V E R E  L A S T E A E D  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011
https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019011


   

 

Eliis keskkonnas on lapsevanemal võimalus anda nõusolek, et  õppe- ning 

kasvatustegevuse käigus valminud kunstitöid, video- ning pildimaterjali kajastab Tabivere 

Lasteaed infosüsteemis ELIIS, lasteaia kodulehel ja lasteaia stendidel.  

Avalikustame enda lasteaia kodulehel ja/või lasteaia poolt hallatavates sotsiaalmeedia 

kanalites pilte/videomaterjali avalikest üritustest (näiteks lõpuaktused, spordivõistlused). 

Muudel juhtudel küsime asjaosalistelt lapse piltide/videomaterjali avalikustamiseks eraldi 

nõusolekut. 

 

• Isikuandmete avalikustamine ja edastamine 

Edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui andmete edastamise kohustus tuleneb 

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

registritele nagu Eesti Hariduse Infosüsteem). 

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). 

• Isikuandmete säilitamine 

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

konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalik. 
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