Isikuandmete töötlemine Valgamaa Kutseõppekeskuses

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võivad kokku kogutult tuua kaasa konkreetse isiku
üheselt tuvastamise. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav
toiming. Järgnevalt on kirjeldatud isikuandmete töötlemine Valgamaa Kutseõppekeskuses ning
isiku õiguste kohta enda andmetega tutvumisel.

Kirjavahetus ja teabenõue
Teie isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks. Kui peame Teile vastamiseks kelleltki teiselt
järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus.
Kui olete saatnud meile teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame
selle sinna. Edastamisest teatame kindlasti ka Teile.
Avaliku teabe seaduse kohaselt tuleb koolil avaldada osa teabest avalikus dokumendiregistris.
Seega on kirjavahetuse andmestik nähtav avalikus dokumendiregistris. Siinkohal on oluline
vahet teha, kas dokumendid on juurdepääsupiiranguga või mitte. Dokumendiga, mis ei ole
avalikus vaates nähtav, kuid mis on juurdepääsupiiranguta, on võimalik tutvuda teabenõude
esitamisel.
Juurdepääsupiiranguga dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on
otsene seadusest tulenev õigus neid küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus).
Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame 5 aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid
kuuluvad üldjuhul hävitamisele.

Kandideerimine Valgamaa Kutseõppekeskusesse tööle
Tööle kandideerimisel lähtume isiku enda avaldatud infost ja avalikest allikatest. Seejuures on
kandidaadil õigus teada, milliseid andmeid kool tema kohta on kogunud. Samuti on kandidaadil
õigus kooli poolt kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi ja esitada vastuväiteid.
Kandideerimisdokumentidega tutvuvad ainult värbamisprotsessis osalevad töötajad. Neid
dokumente ja andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Kool eeldab, et isikutega, keda
kandidaat on nimetanud enda soovitajana, võib suhelda ilma luba küsimata. Kui kandidaat ei
osutu valituks, säilitatakse tema andmeid kuus kuud, seejärel tehakse seda vaid tema kirjalikul
nõusolekul.
Kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandatel isikutel juurdepääs
puudub.

Õpilaste andmete töötlemine
Õpilaste isikuandmeid kogutakse ulatuses ja viisil, mis on vajalikud õppetöö korraldamiseks
ning koolielu paremaks toimimiseks.
Õpilastega seotud dokumentatsioonile on kehtestatud juurdepääsupiirang ning neid andmeid
kolmandatele isikutele ei avaldata. Dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele,
kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida.

Kuni 18-aastase õpilase andmeid töödeldakse ainult lapsevanema või seadusliku esindaja
nõusoleku alusel.
Nõusolek küsitakse järgmiste andmete töötlemise kohta:
nimekirja avaldamine kooli veebilehel;
filmimine ja pildistamine mitteavalikus kohas (nt klassiruumis, õppeekskursioonil);
projektides, uuringutes osalemisel kolmandatele isikutele andmete edastamine;
ühekordsete ürituste korraldamisel isikuandmete töötlemine (nt õppkäigu raames õpilaste
andmete edastamine reisifirmale).
Ilma nõusolekuta (seadusest tulenevalt) on lubatud avaldada vilistlaste nimekirju ning avalikus
kohas (nt lõpuaktus) pildistatud või filmitud fotosid/videomaterjale, v.a kui tegemist on
erivajadusega lastega. Isiku nõudel andmed eemaldatakse.

Õigus tutvuda enda andmetega
Teil on õigus tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Selleks soovitame
esitada teabenõue, millele vastame esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui ühe kuu jooksul.
Teie kohta käivad andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektrooniliselt.
Isikuandmetega tutvumise taotlusest keeldutakse, kui see võib:
kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.
Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või
digitaalselt allkirjastatud taotlus.
Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks seaduslikku alust, võite nõuda nende
kasutamise piiramist või kustutamist. Selleks tuleb esitada omakäeliselt või digitaalselt
allkirjastatud taotlus.
Isikul on õigus esitada vaie või pöörduda halduskohtusse pärast Valgamaa Kutseõppekeskuse
poolt tehtud otsuseid isikuandmete töötlemise osas.

Valgamaa Kutseõppekeskuse veebilehe külastamine
Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed:
kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (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.

