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Isikuandmete töötlemine Rakvere Riigigümnaasiumis 

Rakvere Riigigümnaasium kui Haridus- ja teadusministeeriumi allasutuse tegevus on avalik. 

Isikuandmeid töötleme õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks. Isikuandmed on 

mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes 

isikuandmetega tehtav toiming. Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete töötlemise 

põhimõtete kohta Rakvere Riigigümnaasiumis (edaspidi nimetatud kool) ning isiku õiguste 

kohta enda andmetega tutvumisel. 

Alljärgnev teave ei hõlma: 

• juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui 

andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustusega; 

• isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele kooli veebilehel viidatakse, kuid mida ei halda 

kool. 

 

Õpilaste andmete töötlemine 

Õpilaste isikuandmeid kogutakse ulatuses ja viisil, mis on seadusega ette nähtud ning mis on 

vajalik õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks ja koolielu paremaks toimimiseks. 

Õpilastega seotud dokumentatsioonile on seatud juurdepääsupiirang ning neid andmeid 

kolmandatele isikutele ei avaldata. Dokumente väljastatakse ainult asutustele ja isikutele, kellel 

on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida. 

Kuni 18-aastase õpilase andmeid töödeldakse vanema või seadusliku esindaja nõusoleku alusel, 

sealjuures on vanemal igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta. Nõusolek küsitakse andmete 

töötlemiseks järgmistel eesmärkidel: 

• õpilase hinnetest teavitamine elektrooniliselt kooli õppeinfosüsteemi kaudu; 

• õpilase nimeline tunnustamine kooli ametlikes veebikanalites ja õppeinfosüsteemis; 

• õpilase kajastamine kooli sündmusi jäädvustavates audiovisuaalsetes materjalides ja nende  

avalikustamine kooli ametlikes veebikanalites. 

Ilma nõusolekuta (seadusest tulenevalt) on lubatud avaldada vilistlaste nimekirju ning avalikus 

kohas (nt ava- ja lõpuaktus, kogu koolipere hõlmavad sündmused nt jõulupidu) pildistatud või 

filmitud fotosid/videomaterjale, v.a kui tegemist on erivajadusega lastega. Isiku nõudel tema 

nimega avaldatud andmed või tema fotod eemaldatakse.  

 

E-õpe 

Reaalajas veebitunni läbiviimine on avalike ülesannete täitmine ja ei vaja eelnevaid 

nõusolekuid. Veebitunde ei salvestata. 



 

Isikuandmete töötlemine avalduse, taotluse ja muu dokumendi alusel 

Kooli tegevus on avalik. Töö käigus jõuab kooli ka isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja 

eraelulist teavet. Sellised andmed võivad asutusse jõuda läbi kirjavahetuse. See on võimalik ka 

siis, kui isik on mõne menetluse osapool. 

Isikuandmeid kasutatakse päringutele vastamiseks. Kui selleks tuleb kolmandalt isikult  

järelepärimisi teha, avaldatakse isikuandmeid minimaalses, hädavajalikus mahus. 

Kooli saadetud selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude, millele vastamine on teise asutuse 

pädevuses, edastame õigele adressaadile ja teavitame sellest dokumendi saatjat. 

Pöörduja isikuandmeid töödeldakse ulatuses, mis on lubatud õigusaktidega ja mis on vajalik 

esitatud dokumendi menetlemiseks. Avaliku teabe seaduse kohaselt registreeritakse 

kirjavahetuse andmed kooli avalikus dokumendiregistris. Juhul, kui teie saadetud kiri sisaldab 

avalikustamisele mittekuuluvaid andmeid, määratakse see registrisse kandmisel 

asutusesiseseks kasutamiseks. Eraisikust kirjasaatja või -saaja nime ja kirja sisu ei avalikustata. 

Samuti ei märgita dokumendi avalikus vaates pealkirja selliselt, et selle järgi saaks pöörduja 

tuvastada. 

Juurdepääsupiiranguga dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on 

otsene seadusest tulenev õigus neid küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus). 

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitab kool viis aastat. Tähtaja ületanud dokumendid 

hävitatakse. 

 

Tööle kandideerimine 

Tööle kandideerimisel lähtub kool isiku enda avaldatud infost ja avalikest allikatest. Seejuures 

on kandidaadil õigus teada, milliseid andmeid kool tema kohta on kogunud, samuti on 

kandidaadil õigus tutvuda kooli poolt  kogutud andmetega, anda selgitusi ja esitada 

vastuväiteid. 

Kandideerimisdokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad ja neid 

dokumente ja  andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Kool eeldab, et 

kandideerimisdokumentides esitatud  soovitajatele on kandideerija andnud õiguse enda kohta 

käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et kool teabe 

saamiseks nende poole pöördub. Mittevalituks osutunud kandidaatide dokumendid kuuluvad 

hävitamisele pärast värbamisotsuse vaidlustamise tähtaja lõppu. 

Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud (sh pädevad 

asutused)  saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel. 

 

Kooli veebilehe külastamine 

Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed: 

• kasutatava arvuti või arvutivõrgu interneti aadressiga (IP-aadress); 

• arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga; 

• külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). 



IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe 

osa  külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika 

tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.  

Kooli veebileht kasutab püsivaid ja seansiküpsiseid veebilehe arendamiseks ning selleks, et 

pakkuda paremat kasutajakogemust ja või pakume täiendavat sisu (näiteks videod). Küpsised 

võivad olla loodud ka erinevate väliste teenusepakkujate poolt, kelle abil täiustame oma 

veebilehte (näiteks Facebook või Google). Kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui 

veebilehitseja seadistustes on lubatud küpsised. Kui nendega ei nõustuta, siis võivad mõned 

veebilehe funktsioonid olla piiratud. 

 

Suhtlusvõrgustiku Facebook kasutamine 

Kooli Facebooki lehekülje kasutamiseks on tehtud järgmised seadistused: 

• lehekülg on kõigile nähtav; 

• postituse tegemise ja avaldamise õigus on lehe administraatoril; 

• lehe töökeeleks on eesti keel; 

• inimesed saavad kooliga Facebooki vahendusel privaatselt ühendust võtta; 

• kõigil on võimalik viidata kooli Facebooki leheküljele ja selle avalikule sisule (tagimine). 

Facebooki kogutud kasutusstatistika andmed saadakse anonüümsel kujul. Täpsemalt saab 

selle kohta lugeda Facebooki andmepoliitikat ja küpsiseid puudutavatest eeskirjadest. 

Suhtlusvõrgustiku Instagram kasutamine 

Kooli Instagrami lehekülje kasutamiseks on tehtud järgmised seadistused: 

• lehekülg on kõigile nähtav; 

• lehe töökeeleks on eesti keel; 

• inimesed saavad kooliga Instagrami vahendusel privaatselt ühendust võtta; 

• kõigil on võimalik viidata kooli Instagrami leheküljele ja selle avalikule sisule (tagimine). 

 

Stuudiumi kasutamine 

Õppeinfosüsteemi Stuudium (OÜ Koodimasin) kasutatakse õppe- ja kasvatustöö ning koolielu 

paremaks korraldamiseks. 

Stuudiumis olevad andmed avaldatakse üksnes lapsevanematele, lastele ja kooli töötajatele. 

Keskkonda siseneb lapsevanem / õpilane / õpetaja parooli, ID-kaardi või Smart ID-ga. 

Lapsevanemaga kontakti võtmiseks on koolil õigus kasutada andmeid, mida lapsevanemad on 

enda kohta Stuudiumis esitanud.  

 

Andmete säilitamine 

Säilitame andmeid kas: 

• dokumendi säilitustähtaja möödumiseni või 



• nii kaua, kui seda on vaja seadusest tuleneva ülesande täitmiseks, või 

• seadusest tuleneva nõude aegumistähtaja möödumiseni. 

Arhiiviväärtuseta andmeid töödeldakse säilitustähtaja möödumiseni. Arhiiviväärtuslikud 

andmed antakse säilitamiseks üle avalikku arhiivi ning üleantud andmete töötlemine 

lõpetatakse. 

 

Õigus enda andmetega tutvuda. Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist 

Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda ja saada teavet, kuidas neid 

töödeldakse. Isikuandmetega tutvumise taotlusest keeldutakse, kui see: 

• kahjustab teise isiku õigusi ja vabadusi, 

• takistab kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist, 

• raskendab tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses, 

• ohustab lapse põlvnemise saladuse kaitsmist. 

Igaühel on õigus nõuda enda ebaõigete isikuandmete parandamist või seadusliku aluseta 

kasutatavate isikuandmete kasutamise lõpetamist või kustutamist. Selleks tuleb esitada koolile 

omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus. Märgukirjale või selgitustaotlusele vastab 

kool viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul selle registreerimisest (alus: 

Märgukirjadele ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus, 

§ 6). 

Kooli otsuste peale isikuandmete töötlemisel on isikul õigus esitada vaie või pöörduda 

halduskohtusse. 

 

Jälgimisseadmestiku kasutamine 

Kooli hoones ja territooriumil on videovalve. Jälgimisseadmestiku on paigaldanud ja seda 

haldab  lepingujärgselt kehtiva tegevusloaga turvafirma. Juurdepääsuõigus videovalve 

otsepildile ja salvestistele on kooli direktoril, infospetsialistil ja õppenõustajal. 

Koolis on keelatud pildistamine ja salvestiste tegemine ilma kohalolijate nõusolekuta. 

Salvestuse säilitamise tähtaeg on 30 päeva.  

 

Muu info 

Kool ei müü, rendi ega üüri isiklikke andmeid teistele. Kool ei jaga isiklikke andmeid 

kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja 

õppe- ja kasvatustöö tugiteenuste osutamiseks lepingu alusel (nt toitlustus, e-õpilaspilet, 

õppeinfosüsteem). 

Rohkem infot e-posti aadressil kool@rakvere.edu.ee 
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