Isikuandmete töötlemine Tartu Tamme Gümnaasiumis

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine
on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Järgnevalt on esitatud teave isikuandmete
töötlemise põhimõtete kohta Tartu Tamme Gümnaasiumis 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 Tartu Tamme Gümnaasiumi veebilehel
viidatakse, kuid mida ei halda kool.

Õpilaste andmete töötlemine
Töötleme õpilaste isikuandmeid ulatuses, mis on vajalikud haridusteenuse osutamiseks ja
õppetöö korraldamisega seotud ülesannete täitmiseks ning seadusega lubatud ulatuses. Kui
soovime kajastada õpilaste kohta õppetöö alaseid tegemisi iseloomustavaid tekste (tunnustused,
saavutused), pilte või videosid kooli veebilehel või meediakanalites (näiteks Facebook), küsime
kuni 18-aastase õpilase vanema või seadusliku esindaja kirjalikku nõusolekut.
Selgitustaotlus, märgukiri, teabenõue ja muu kirjavahetus
Tartu Tamme Gümnaasiumi tegevus on avalik. Tegevuse 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.
Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga. Kui keegi soovib isiku
kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, vaadatakse kirja sisu üle ja otsustatakse, kas
dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Dokumendile, mis välja antakse, ei jäeta alles
isiklikke kontaktandmeid, nagu (e)-posti aadress või telefoninumber (välja arvatud juhul, kui
kirjavahetus puudutab juriidilise isiku või asutuse esindajat). Muudel juhtudel sõltub
juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud
avaliku teabe seaduses. Juurdepääsupiiranguga dokumente väljastatakse ainult neile asutustele
ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida.
Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitab kool viis aastat. Tähtaja ületanud dokumendid
hävitatakse.
Viited:
Avaliku teabe seadus
Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus
Kandideerimine Tartu Tamme Gümnaasiumisse tööle
Tööle kandideerimisel lähtume isiku enda avaldatud infost ja avalikest allikatest. Kandidaadil
õigus saadud teabega tutvuda ning anda selgitusi ja esitada vastuväiteid.

Kandideerimisdokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Neid
dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Eeldame, et isikutega, keda
kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võib suhelda ilma luba küsimata. Kui kandidaat ei
osutu valituks, säilitatakse tema andmeid kuus kuud. Kandidaatide andmed on
juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses
sätestatud juhtudel.
Õigus oma andmetega tutvuda
Igaühel on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda ning nõuda ebaõigete
isikuandmete parandamist. Kui isikuandmed on juurdepääsupiiranguga, peab Tartu Tamme
Gümnaasium veenduma isiku isikusamasuses. Kui Teie isikuandmete töötlemiseks või neile
juurdepääsu võimaldamiseks ei ole enam seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise
lõpetamist, kustutamist või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist.
Kooli veebilehe külastamine
Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitavad andmed külastamise
ajaga, kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), internetiteenuse
pakkujaga, brauseri keelelisuse, asukoha, tüübi ja operatsioonisüsteemiga. IP-aadresse ei seota
isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse külastusstatistika tegemiseks eelkõige selles osas,
millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse, et selle põhjal veebilehte arendada
ja külastajale mugavamaks muuta.
Kontakt: kool@tammegymnaasium.ee, tel 741 2070

