Vääna Mõisakool (lasteaed)
Nimi
Aadress
Epost
Telefon

Nimi ja kontaktandmed
Heli Rannik
Väänamõisa tee 1
heli.rannik@vaanakool.edu.ee
555 120 80

Andmekaitsespetsialist (kui on määratud)
Nimi
Aslan Liivak
Aadress
Harku, Kallaste 12
Epost
aslan.liivak@harku.ee
Telefon

Esindaja (kui on määratud)
Nimi
Aadress
Epost
Telefon

Artikkel 30 kohane töötlemistoimingute register

Töötlemise eesmärk
(funktsioon)

Lasteaeda vastuvõtt

Kaasvastutava töötleja nimi ja
kontaktandmed (kes andmeid
kokku korjab)

õppejuht

Kolmandate
riikide või
Andmesubjekti
Vastuvõtjate
rahvusvaheliste
de kategooriad
kategooriad
Andmete allikas (kes
Isikuandmete liigid (elukoht,
organisatsioonide
(kelle kohta
(kellele/kuhu andmed
andmeid annab ning alus,
isikukood jne)
nimed, kellele
andmeid
edasi lähevad. Kellele miks me andmeid kogume).
isikuandmeid
kogutakse)
isik, kuhu - register)
edastatakse
(ERASMUS)
Lapsed,
lapsevanemad,
hooldajad

isikukood, nimi, RR aadress,
kontaktandmed, emakeel,
rahvus

ARNO, EHIS, AMPHORA

lapsevanemad, alus: Laste
Harku valla koolieelsesse
lasteasutusse vastuvõtu ja sealt
väljaarvamise kord

vallavalitsuse raamatupidamine

lasteiatasu maksmine

majandusjuhataja

lapsevanemad/h
ooldajad

kontaktandmed arve
esitamiseks

ELIIS, volitatud töötleja:
Harku vallavalitsuse
raamatupidamine, elasteaia infosüsteem
ELIIS

Kohalkäimise
registreerimine

rühma õpetajad

Lapsed

nimi

ELIIS

lasteaiarühmade
moodustamine

õppejuht

Lapsed

nimi

lapsevanemad, õpetajad,
AMPHORA

direktor

lapsevanemad/
hooldajad

Hoolekogu
moodustamine

Laste toitlustamine

HEV arvestamine
õppe- ja
kasvatustöös

majandusjuhataja

õppejuht

nimi, kontaktandmed

lapsevanem, alus. VMK lasteaia
kodukord
DKK, alus: Laste Harku valla
koolieelsesse lasteasutusse
vastuvõtu ja sealt väljaarvamise
kord

Andmete
säilitustähtajad

Tehniliste ja korralduslike
turvameetmete üldine
kirjeldus (sisselogimine ID
kaardiga, kellel ligipääs,
parool arvutis, varukoopiad,
andmete hävitamine,
füüsilised turvameetmed,
lukus kapp, valve koolis,
ligipääsetavus)

7 aastat (VMK
asjajamise kord)

andmetele ligipääs ID
kaardiga. ARNO, EHIS direktor, õppejuht. AMPHORA
- direktor.

7 aastat
andmetele ligipääs ID kaardiga
(raamatupidamisseadus)

kuni lasteaia
lõpetamiseni

andmetele ligipääs ID kaardiga

7 aastat (VMK
asjajamise kord)

andmetele ligipääs ID kaardiga

vallavalitsus, avalikkus

lapsevanem, alus: Harku
valla üldhariduskooli
hoolekogu moodustamise
kord ja töökord

5 aastat (VMK
asjajamise kord)

avalikud andmed

kuni lasteaia
lõpetamiseni

andmetele ligipääs kokal.
Andmeid hoitakse lukustatud
toas.

kuni lasteaia
lõpetamiseni

andmetele ligipääs ID kaardiga

lapsed

nimi, allergiad

õpetajad, abiõpetajad

laspevanem, arst, alus:
Tervisekaitsenõuded
toitlustamisele koolieelses
lasteasutuses ja koolis

lapsed

vaimse ja füüsilise tervise
terviseandmed

ARNO, õpetaja, tugiisik,
eripedagoog

Lapsevanem, Rajaleidja,
koolivalmiduse kaart, alus: KELS
§ 14 Lapse erivajduse
toetamine

Piltide kasutamine
lasteaia õppe- ja
kasvatustegevuste
kajastamiseks
sotsiaalmeedias
Laste
soorituste/arengu
hindamine
õppe- ja
kasvatustegevust
toetavate
õppekäikude
korraldamine

palgaarvestus

tööle värbamine

tööle värbamine (TL
sõlmimine)

õpetajad

õpetajad

õpetajad

raamatupidaja Viive Matsutsa,
viive.matsutsa@harku.ee

direktor

direktor

lapsed, vanemad,
personal

lapsed

lapsed

töötajad

valituks osutunud
kandidaat

mitte valituks
osutunud
kandideerijad

Facebook, kooli
koduleht
www.vaanakool.ed
u.ee, blogi
https://moisalastea
ed.wordpress.com/

kujutisõigus

avalikkus

lapse individuaalne võimekus

lapsevanem, ELIIS,
koolivalmiduse kaart

laps, alus: Koolieelse
lasteasutuse riiklik õppekava,
VMK lasteaia õppekava

kuni lasteaia
lõpetamiseni

andmtele ligipääs ID kaardiga

õpetajad

lapsevanem. Alus: LA
õppekava, õppe- ja
kasvatustööd toetavad
tegevused

kuni õppekäigu lõpuni

paberkandjal, lihtsustatud
hävitamine

lapsevanema nõusolek

nimi, sünniaeg/isikukood,
pank, riiklikud registrid,
pangakonto, maksuandmed,
andmekogud (nt
kontaktandmed,
maksuamet, töötukassa,
puhkuseandmed, haiguspäevade
haigekassa),
andmed
raamatupidamisettevõte

kontaktandmed, haridus,
kvalifikatsioon, keeleoskus.
Töölepingus olevad andmed

kontaktandmed, haridus,
kvalifikatsioon, keeleoskus

Nt soovitaja,
kandideerinud isik,
riiklikud registrid,
andmekogud

Kandideerinud isik

pildistaja, filmija

2 aastat (VMK
Nõusoleku olemasolul tegemist
pildistamise ja filmimise
avalike andmetega
kord)

töötaja

Töölepinguid
säilitatakse 10 a. alates
lepingu lõpetamisest
(alus töölepinguseadus)

Infosüsteemidel id kaardi või
mobiil id-ga autentimine,
kasutusõigus tagatud eelneva
autoriseerimisega.
Juurdepääsuõigusega isikutering
sisedokumentidega reguleeritud.
Paberdokumendid seifis.
Andmeedastus vastuvõtjatega
krüpteeritud

Õppejuhi, õpetajate,
Töölepinguid
AMPHORA, id kaardi või mobiil idtugispetsialistide ning teiste säilitatakse 10 a. alates
ga autentimine, kasutusõigus
õppe- ja kasvatusalal töötavate lepingu lõpetamisest
tagatud eelneva
isikute vabade ametikohtade
(alus autoriseerimisega.
täitmiseks korraldatava
töölepinguseadus)
konkursi läbiviimise kord
Õppejuhi, õpetajate,
CV-sid säilitatakse üks AMPHORA, id kaardi või mobiil idtugispetsialistide ning teiste
aasta alates äraütlevast ga autentimine, kasutusõigus
õppe- ja kasvatusalal töötavate
otsusest (alus - võrdse
tagatud eelneva
isikute vabade ametikohtade
kohtlemise seadus)
autoriseerimisega.
täitmiseks korraldatava
konkursi läbiviimise kord

