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Isikuandmete ja eraelulise teabe töötlemine Türi Ühisgümnaasiumis 
 
Türi Ühisgümnaasiumi kui Türi valla hallatava asutuse  tegevus on avalik. Lähtuvalt seadustest on 
koolil kohustus teatud osa dokumentidest ja teabest Internetis avalikustada või teha muul viisil 
igaühele kättesaadavaks. Töö käigus koguneb meile ka isikuandmeid. Sealhulgas tundlikku ja 
eraelulist teavet. Ka Teie eraelulist teavet võib meie asutusse sattuda. Näiteks kui Te meile kirjutate 
või avalduse esitate satub meie valdusse teave, mis võib riivata Teie eraelu, näiteks loetakse 
selliseks teabeks e-posti aadressi, andmeid elukoha kohata, telefoninumbrit jm.  
 
Isikuandmetele ligipääsu on seadus kitsendanud. Püüame ka oma sisemise töökorraldusega tagada, 
et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks. 
 
Kui Teid huvitab, kas ja kuidas Teie isikuandmed meie kaudu teistele teatavaks saavad, siis lugege 
vastavaid selgitusi.  
 
Selgitustaotlusele, märgukirjale, teabenõudele vastamine 
 
Teie isikuandmeid kasutame Teile vastamiseks. Kui peame Teile vastamiseks kelleltki teiselt 
järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes minimaalselt, hädavajalikus mahus. 
 
Kui olete saatnud meile selgitustaotluse/märgukirja/teabenõude, millele vastamine on teise asutuse 
pädevuses, siis edastame selle sinna. Edastamisest teatame kindlasti ka Teile. 
 
Teiega peetud kirjavahetust võime kasutada ka asutusesiseselt oma töö kvaliteedi hindamiseks. 
Kirjavahetuse statistikat ja kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt, ilma nimedeta. 
 
Kirjavahetuse andmestik on seaduse kohaselt nähtav meie internetipõhises dokumendiregistris. Sealt 
on näha kirja saatja või saaja initsiaalid, mitte nimi. Dokumendi pealkirjaks näitame internetis 
vastavalt „Selgitustaotlus“, „Märgukiri“ või „Teabenõue“. Täpsem pealkiri on näha üksnes asutuse-
siseselt. Teeme nii Teie eraelu kaitseks, kuna kiri võib olla isiklik ning kirjutatud tundlikel teemadel. 
 
Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga (sarjapiiranguga). Kui keegi tahab 
Teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, siis sarjapiirang tähendab, et teabenõude saamisel 
vaatame üle, kas küsitud dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Kindlasti katame kinni 
Teie isiklikud kontaktandmed nagu (e)-posti aadress või telefoninumber (v.a. kui peate kirjavahetust 
juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. 
Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35. 
 
Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene 
seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus). 
 
Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame 5 aastat. Selle tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad 
hävitamisele.  
 
Võrgulehe külastamine, küsitlustel osalemine 

Meie võrgulehe külastajate andmeid, samuti meie korraldatud küsitlustes osalejate andmeid 
avaldame üksnes isikustamata kujul.  

Meile tööle kandideerimine 
 
• lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest;  
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• eeldame, et kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda;  
• kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud;  
• kandidaadil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ja anda selgitusi-vastuväiteid;  
• teiste kandidaatide andmeid ei avaldata;  
• mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame vaidlustamistähtaja jooksul (1 aasta);  
• kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad 

asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel. 
 

Õigus tutvuda enda andmetega 
 
Teil on õigus tutvuda andmetega, mida me Teie kohta oleme kogunud. Kui soovite nende 
väljastamist paberil, võtame seaduse kohaselt paljundustasu alates 21. leheküljest.  
Me keeldume Teie tutvumissoovi täitmast üksnes siis, 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. 
 
Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võite nõuda nende 
kasutamise lõpetamist või kustutamist. 
 
Teil on õigus esitada meie otsuste peale vaie või pöörduda kohtusse. 
 
Heli- ja pildimaterjali töötlemine ning avalikustamine 
 
Türi Ühisgümnaasiumis on õpilaste, koolitöötajate fotode, filmide, videote ja kõnede salvestamine 
ilma isiku nõusolekuta üldjuhul keelatud. Juhul, kui isik on andnud nõusoleku, võib ta antud 
nõusoleku igal ajal tagasi võtta.  
 
Erandiks on kooli ühisüritused, mida pildistatakse ning salvestatakse. Sel juhul teavitatakse 
osavõtjaid ning neil on võimalus vältida kaamerasse sattumist. Isiklikuks otstarbeks sündmuste 
jäädvustamisele ei kohaldu isikuandmete kaitse seadus st nõusolekut ei ole vaja küsida. 
 


