TALLINNA TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM
ANKEET AVALDUS
Palun mind võtta Teie kooli

klassi.

Olen tutvunud klassi õppekavaga, kohustun täitma kooli sisekorra eeskirju.
Annan koolile nõusoleku avalikustada järgmisi isikuandmeid:
Luban neid andmeid avalikustada kooli:

stendil;

foto;

veebilehel;

video;

sotsiaalmeedias;

nimi;

koolitöö

aastaraamatus

Eesnimi
Perekonnanimi
Sünniaeg (päev, kuu, aasta)
Isikukood (numbrid ruutudesse)
Elukoht (linn, linnaosa, tänav, maja, korter)
e-mail
Alla 18. aastasel õppijal lapsevanema
telefon

mobiiltelefon

Valikaine on kohustuslik kitsa matemaatikaga klassidele (välja arvatud B klassid)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sekretäriõpe
Eesti pärimuskultuur
Soome keel
Majandusõpe
Arvutiõpe
Karjääriõpe

 (ei saa valida E-klassid)
 (saab valida 10 ja 11 klass)



 (saab valida ainult 12 klass)

Millises koolis õppisid:
Milliseid võõrkeeli õppisid?
Õpilane on esitanud:
Põhikooli lõputunnistus
Klassitunnistus: (7,8,10 või 11)
Dokumendi koopia
Väljavõte õpilasraamatust






Lõputunnistuse nr. ………….……...…………

Õpilase allkiri: .............................…..………

kuupäev: .… . …. . 20....a.

Dokumendid võttis vastu : .............................……………...………
Nimi

…………………………..…..
allkiri

_________________________________________________________________________________
Dokumendid tagastatud koolist lahkumisel

“ .....… “ ....................................... 20....a

Võttis vastu: ...........................................…….
õpilase allkiri

Raamatud tagastatud: ……………………………………. “ .....… “ ........................................ 20....a

ANDMEKAITSETINGIMUSED NÕUSOLEKU ALUSEL
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KORRAL
1. Õiguslik alus
Andmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek. NB! Kõigi ülejäänud andmete töötlemine, mida kool
lapsevanemalt nõuab, toimub õigusaktidega sätestatud kohustuste täitmiseks.
2. Õppija või alaealise õppija (s.o alla 18-eluaastat) vanema või alaealise õppija
hooldusõigusega esindaja õigused
2.1. Nõusoleku tagasivõtmine
Õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb esitada koolile avaldus ja
märkida ära, milliste andmete töötlemise nõusoleku ta tagasi võtab.
2.2. Andmete saamine, parandamine, piiramine ja kustutamine
2.3. Õigus saada koolilt kõiki andmeid, mida kool tema alaealise lapse kohta nõusoleku alusel
töötleb.
2.4. Kool parandab või kustutab nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid lapsevanema taotluse
alusel. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressil kool@tg.edu.ee.
2.5. Kool vastab kõigile vastavatele pöördumistele esimesel võimalusel või kuni 30 päeva jooksul.
Kui pöördumine on selgelt põhjendamatu või ülemäärane, on koolil õigus jätta see täitmata või
nõuda täitmise eest mõistlikku tasu.
3. Andmete avalikustamine ja edastamine
3.1. Kool on kohustatud avaldama õppija või lapsevanema/hooldusõigusega esindaja isikuandmeid
kolmandatele isikutele seaduses sätestatud juhtudel.
3.2. Andmed avalikustatakse kooli veebilehel piiramatule hulgale kolmandatele isikutele. Andmed
avalikustatakse Facebookis avalikkusele.
4. Andmete säilitamine
4.1. Nõusoleku alusel avalikustatavaid andmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni.
Avalikustamata andmed kustutatakse pärast nõusoleku tagasivõtmist. Avalikustatud andmeid ei
kustutata, kui see on tehniliselt võimatu (nt aastaraamatud).
4.2. Eriliigilisi andmeid ja vanemate kontaktandmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni või seni,
kuni laps on kooli õpilane. Pärast seda andmed kustutatakse (hävitatakse).
4.3. Nõusolekut säilitatakse 2 aastat andmete töötlemise lõpetamisest.
5. Turvalisus
5.1. Avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik, kes kasutavad keskkonda, kus kool andmeid
avalikustab.
5.2. Kooli veebileht on kaitstud otsiroboti vastase tõkkega, et isikuandmed oleksid
otsingumootoritele kättesaamatud.
5.3. Kinnisele keskkonnale pääsevad ligi üksnes grupi liikmed või keskkonna kasutajad.
5.4. Alaealise õppija vanema või hooldusõigusega isiku kontakt on kättesaadav kooli töötajatele.
5.5. Õppija eriliigilised isikuandmed (terviseandmed) on kättesaadavad üksnes neile kooli
töötajatele, kellel on neid vaja, et tagada õppija tervise kaitse.
6. Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on võimalik pöörduda kooli
sekretäri poole e-posti aadressil kool@tg.edu.ee
7. Õppijal või alaealise õppija vanemal või alaealise õppija hooldusõigusega esindajal on õigus
pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui ta leiab, et andmete töötlemisel
on rikutud tema või tema esindatava õigusi.
Kinnitan, et olen andmekaitsetingimustega tutvunud:

.............................……………...………
Nimi

…………………………..…..
allkiri

