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Isikuandmete töötlemise kord Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis 
 

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool (edaspidi: VVTTK) on Haridus- ja Teadusministeeriumi 
hallatav riigiasutus ja kooli tegevus on avalik. Tegevuse käigus koguneb koolile füüsiliste isikute 
kohta isikuandmeid seal hulgas ka tundlikku ja eraelulist teavet. 

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool (Hariduse 2, Vana-Vigala, Märjamaa vald, Raplamaa, 
78003, e-post: kool@vigalattk.ee, telefon: 482 4545; 505 2766) on isikuandmete töötlemise 
eest vastutav töötleja nii õpilaste, lapsevanemate/eestkostjate kui töötajate isikuandmete 
osas. 

1. Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted VVTTK-s 

VVTTK töötleb isikuandmeid õigustatud huvist, et täita oma kohust seaduse ja õigusaktide 
alusel. Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest 
(GDPR), avaliku teabe seadusest, isikuandmete käiste seadusest (IKS) ning Andmekaitse 
Inspektsiooni juhistest. Kasutame Teie andmeid sihipäraselt ja tagame oma sisemise 
töökorraldusega turvameetmed, et Teie isikuandmed oleksid kaitstud ja kolmandatele 
isikutele mitte kättesaadavad, välja arvatud kui kolmas isik on juriidiline asutus ja esitab 
andmete saamiseks päringu oma seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks (näiteks kohus, 
kohalik omavalitsus, Terviseamet, Sotsiaalkindlustusamet jne). 

2. Isikuandmete töötlemise eesmärk, ulatus ja viis VVTTK-s 

Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Töötleme Teie 
andmeid juhtudel, kui kandideerite ja asute õppima või tööle meie kooli, kui osalete meie kooli 
korraldatud koolitustel, kui külastate meie kooli veebisaiti, kui isikuandmete töötlemine 
toimub õiguslikel alustel või kui dokumendihaldussüsteemis registreeritud dokument sisaldab 
Teie andmeid. Kuna nende toimingute käigus toimub Teie isikuandmete kogumine, 
salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, päringute teostamine, 
väljavõtete tegemine, isikuandmete osaline kasutamine, edastamine, sulgemine, kustutamine 
või hävitamine nimetatakse seda isikuandmete töötlemiseks.  

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad konkreetse füüsilise isiku otseselt või 
kaudselt tuvastada- kas nime, isikukoodi, elukoha aadressi, telefoninumbri, IP aadressi vms. 
põhjal või füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse 
tunnuse põhjal. 

Eriliiki isikuandmed on isikuandmed, mis sisaldavad rassilist või etnilist päritolu, poliitilisi 
vaateid, usulisi ja filosoofilisi veendumusi või ametiühingusse kuulumist, geneetilisi andmeid, 
terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta. 

Isikuandmed on vajalikud VVTTK õpilaste registreerimiseks Eesti Hariduse Infosüsteemis EHIS, 
Õppeinfosüsteemis Tahvel ning õpitulemust kajastavate dokumentide töötlemiseks ja 
õppimisega seotud dokumentide väljastamiseks. VVTTK töötleb ka eriliiki isikuandmeid 
(õpilaste terviseseisundit puudutavad andmed, sotsiaalpedagoogi/psühholoogi esitatud 
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teave, sotsiaalteenuste osutamise taotlemist kirjeldavad andmed, andmed mis ilmnevad 
hariduslike erivajadustega). Lapsevanemate isikuandmeid (nimi, aadress, meiliaadress, 
telefoninumber) kasutatakse õpilaskodu arvete edastamiseks, lapse õppetöö tulemustest 
teavitamiseks ning õigustatud huvist paremale koostööle kodu ja kooli vahel. 

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele 2016/679 (GDPR-General Data Protection 
Regulation) küsime õpilaselt koos kooli sisseastumise avalduse esitamisega kirjalikku 
nõusolekut isikuandmete töötlemiseks infosüsteemides ning oma foto või nimelise 
dokumendi (nt õppegruppide nimekirjad, õpilase tubli saavutus käsk- või kiituskirjana, 
üritustel tehtavate fotode) avalikustamisega kooli avalikul infokandjal (nt kooli koduleht, 
Facebook, Instagram). Samuti küsime parema tervise ja heaolu huvides nõusolekut  eriliiki 
isikuandmete töötlemiseks (terviseseisundit puudutavad andmed, 
sotsiaalpedagoogi/psühholoogi esitatud teave, sotsiaalteenuste osutamise taotlemist 
kirjeldavad andmed, andmed mis ilmnevad hariduslike erivajadustega). 

Alaealiste, kuni 18-aastaste kandidaatide/õpilaste puhul annab nõusoleku isikuandmete 
töötlemiseks lapsevanem. Nõusoleku tagasivõtmiseks saab esitada kooli sekretärile 
sellekohase avalduse - kas digitaalselt allkirjastatult aadressile kool@vigalattk.ee või kohapeal 
kirjalikult koos isikut tõendava dokumendiga. 

3. Isikuandmete töötlemine isiku algatusel 

VVTTK registreerib dokumendid dokumendihaldussüsteemis PINAL, mille otselink on saadaval 
kooli kodulehelt. Dokumendile on kehtestatud juurdepääsupiirangud juhul, kui selle sisuks on 
teave, mis sisaldab isikuandmeid ja sellisele teabele juurdepääsu võimaldamine kahjustaks 
oluliselt andmesubjekti eraelu puutumatust. Sellisel juhul on dokumendiregistris nähtavad 
vaid dokumenti puudutavad põhiandmed (kirja number, kuupäev, asutuse nimi, eraisiku puhul 
nime initsiaalid). Täpsemad andmed on nähtavad vaid asutusesiseselt töötajatele, kes 
dokumenti menetlevad ja vastuskirju koostavad. Kooli sekretär-juhiabi registreerib kirjad 
dokumendihaldussüsteemis (lühend DHS) ja edastab need vajadusel 
menetlemiseks/vastamiseks/allkirjastamiseks kas direktorile, õppeosakonna sekretärile, 
õppedirektorile, finantsistile või vastab võimalusel kirjale ise. Vastuskirjad koostatakse 
üldjuhul otse dokumendihaldussüsteemis PINAL ja kirjadele vastatakse läbi DHSi/ PINALi. Kool 
on liitunud dokumendivahetuskeskusega (DVK). 

4. Õigus tutvuda enda andmetega 

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida Teie kohta oleme kogunud ning teada saada, millises 
ulatuses ja mis eesmärgil on Teid puudutavaid isikuandmeid töödeldud. Teabe saamiseks 
tuleb esitada allkirjastatud taotlus või esitada teabenõue dokumendi väljastamiseks (alus: 
avaliku teabe seadus § 13-27). Teie kohta käivad andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas 
paberil või elektrooniliselt esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul 
selle registreerimisest (alus: märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse 
pöördumise esitamise seadus §6). 

Riiklikest registritest, millesse andmeandja on VVTTK (Eesti Hariduse Infosüsteem jne) saab 
enda kohta käivaid andmeid kontrollida ka riigiportaali www.eesti.ee kaudu.  

Keeldume Teie soovist andmetega tutvuda üksnes siis, kui see võib: 

http://www.eesti.ee/
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• kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi, eraelu puutumatust või isikuandmete kaitset; 

• takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuste 
täideviimist;  

• ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitset. 

Teil on õigus nõuda oma ebaõigete isikuandmete parandamist, kui need on muutunud, 
ebaõiged, puudulikud või väärad muul põhjusel. 

Teil on õigus nõuda andmete kasutamise piiramist või kustutamist juhul kui meil ei ole enam 
isikuandmete töötlemiseks õiguslikku alust. 

Kõigis küsimustes, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega VVTTK’s palume kirjutada 
aadressil kool@vigalattk.ee. 

5. Avaldusele, taotlusele või muule dokumendile vastamine (teabenõue, 
märgukiri, selgitustaotlus) 

Asja menetlemiseks ning dokumendi kätte toimetamiseks kasutame andmeid, mida olete ise 
meile avaldanud või mis on kättesaadavad rahvastiku- või äriregistrist. Kui peame Teile 
vastamiseks kelleltki teiselt järelepärimisi tegema, avaldame Teie isikuandmeid üksnes 
minimaalselt, hädavajalikus mahus.  

Teabenõue (võite küsida dokumenti või infot, mis on koolil juba olemas)  millele vastamine on 
teise asutuse pädevuses, edastame ja teavitame ka Teid sellest. Teabenõude saamisel 
vaatame üle, kas küsitud dokumenti saab täielikult välja anda või tuleb see välja anda osaliselt. 
Juurdepääsu piiramine sõltub dokumendi sisust ja ka seadusest tulenevast õigusest (nt kui 
infot küsib uurimisasutus, kohus või sotsiaalkindlustusamet). Võimalikud 
juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35. Teabenõudele vastame 
5 tööpäeva jooksul alates dokumendi registreerimisele järgnevast tööpäevast.  

Märgukirjale (võite teha koolile ettepanekuid töö korraldamiseks, kooli arengu kujundamiseks 
ning edastada teavet) ja selgitustaotlusele (võite küsida teavet, mille andmiseks on vaja 
olemasolevat teavet analüüsida või koguda lisateavet või küsida teavet õigusaktide ja kooli 
tegevuse kohta) vastame 30 päeva jooksul. 

Seadus lubab meil kirjavahetuse asjaolusid avalikustada, kui esineb ilmne avalik huvi (avaliku 
teabe seaduse § 38 lõige 1, § 30 lõige 4). Seda õigust kasutame üksnes väga erandlikel juhtudel 
ja hoidume asjaosaliste eraelu ülemääraselt riivamast. Muuhulgas jätame endale õiguse, kui 
isik viib ise menetlusalase info avalikkuse ette, anda vajadusel oma tegevuse kohta 
avalikkusele selgitusi. 

Avalikkuse teavitamiseks oma tegevusest kirjutame vajadusel pressiteateid ning avaldame 
teateid oma tegevusest kooli kodulehel või kooli sotsiaalmeedia kontodel (FB, Instagram) või 
kohaliku tähtsusega või üleriigilise levikuga ajalehes. Uudiseid koostades hoidume asjaosaliste 
eraelu ülemääraselt riivamast. 

Avalikus kohas toimuva heli- ja pildimaterjali jäädvustamise korral avalikustamise eesmärgil 
on isikul endal võimalik enda jäädvustamist soovi korral vältida. Teavitamiskohustus ei kehti 
avalike ürituste puhul, mille avalikustamise eesmärgil jäädvustamist võib mõistlikult eeldada. 

mailto:kool@vigalattk.ee
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6. Isikuandmete säilitamine 

VVTTK’s toimub kooli dokumentide säilitamine vastavalt VVTTK dokumentide liigitusskeemile 
kehtestatud säilitustähtaegadele. Liigitusskeemis on kehtestatud tundlikele 
dokumendisarjadele juurdepääsupiirangud võttes aluseks Avaliku Teabe Seaduse § 35 ja 40. 

Olulisemate dokumendiliikide (näiteks registridokumendid, kooli üld- ja personali käskkirjad, 
protokollid, arhiivinimistud jms) säilitustähtajad on kas 10, 50, 55 aastat või alatised. 

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitatakse 7 aastat. Andmete säilitamise täpsema aja leiate 
dokumentide  liigitusskeemist dokumendi sarja tähise järgi. 

Nõusoleku alusel avalikustatud andmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni. 
Avalikustamata andmed kustutatakse pärast nõusoleku tagasivõtmist. Avalikustatud andmeid 
ei kustutata , kui see on tehniliselt võimatu (nt aastaraamatud). 

Arhiiviväärtuseta andmeid töödeldakse säilitustähtaja möödumiseni. Arhiiviväärtuslikud 
andmed antakse üle avalikku arhiivi ning üleantud andmete töötlemine lõpetatakse. 

7. Isikuandmete töötlemine tööle kandideerimisel ja tööle asumisel 

Tööle kandideerimisel lähtub VVTTK 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. Mittevalituks 
osutunud kandidaatide dokumente/andmeid säilitatakse 7 aastat.  Kandidaatide andmed on 
juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses 
sätestatud juhtudel. 

VVTTK’sse tööle asuja kinnitab töölepingu või käsunduslepingu sõlmimisel, et annab 
tööandjale loa oma isikuandmete töötlemiseks mahus, mis on vajalik lepinguga ettenähtud 
vastastikuste õiguste ja kohustuste täitmiseks. Tööandja on kohustatud töötlema töötaja 
isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele. 

Töötajate isikuandmete  kogumisel lähtutakse minimaalsuse printsiibist ja andmeid kogutakse 
ulatuses ja viisil, mis on vajalikud töösuhte paremaks toimimiseks. Töötleme Teie andmeid, 
mille töötlemine on ette nähtud seadusega juriidiliste kohustuste või lepingu täitmiseks. 
Töötajate kohta käiv kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga ning ei kuulu avaldamisele 
kolmandatele isikutele. Dokumente väljastatakse ainult neile asutustele ja isikutele, kellel on 
otsene õigustatud ja seadusest tulenev õigus neid küsida.  

Käsundus- ja töövõtulepinguid säilitame 10 aastat lepingu lõppemisest, töölepinguid 10 aastat 
lepingu lõppemisest (lepinguid mis on sõlmitud ja lõppenud enne 2009. aastat säilitatakse 50 
aastat). Tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele. 
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8. VVTTK-s kasutatavad erinevad e-keskkonnad ja infosüsteemid  

8.1. Moodle 

VVTTK kasutab õppetegevuses osalemiseks või õppetegevuse läbiviimiseks Moodle 
õpikeskkonda. Moodle kasutamine on võimalik üksnes läbi personaalse ja isiku 
tuvastamist võimaldava konto, mille loob kasutaja. Moodle konto loomiseks on vajalik 
sisestada Moodlesse kasutaja ees- ja perekonnanimi, e-post, personaalne parool ning 
isikukood. Kasutajal on võimalik Moodles läbiviidavas õppetöös osaleda ja/või Moodles 
õppetööd läbi viia vaid siis, kui kool on loonud kasutajaga vastava seose (lisanud rolli). 
Moodle õpikeskkonda siseneb kasutaja kasutajanime ja parooli; ID-kaardi, Mobiil-ID või 
HarID’ga. 

8.2. Tahvel 

VVTTK kasutab õppetöö administreerimiseks õppeinfosüsteemi Tahvel. Tahvli konto 
luuakse isikule kooli poolt. Konto loomiseks peab isik olema Vana-Vigala Tehnika-ja 
Teeninduskooliga lepingulistes või muudes võlaõiguslikes suhetes või õppima koolis. 
Esindusõiguse vajadusega isiku puhul saab toiminguid Tahvlis kinnitada tema seaduslik 
esindaja. 

Õpilase andmetest töödeldakse eelkõige isiku põhiandmeid (nimi, isikukood, sugu, 
kodakondsus, suhtluskeel), õppimise andmeid (sh sooritused, dokumendid), 
kontaktandmeid, esindajaid ning vajadusel andmeid eritingimuste kohta. Õpetaja 
andmetest töödeldakse eelkõige isiku põhiandmeid, kooliga seotud töökoha andmeid ning 
õppetöö korraldamisega seotud andmeid. Kasutaja siseneb Tahvlisse ID-kaardi, Mobiil-ID 
või HarID abil. 

8.3. EHIS 

VVTTK kasutab Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) mis on riiklik register, kuhu koonduvad 
haridussüsteemi puudutavad andmed. 

Registrisse kantakse VVTTK poolt andmed õpilaste, õpetajate, lõpudokumentide, õppe- ja 
koolitusasutuste, õppekavade ning koolitus- ja tegevuslubade, majandustegevusteadete 
ning õppe läbiviimise õiguse kohta. Informatsiooni EHISe andmete kasutamise kohta leiab 
EHISe isikustatud ja statistiliste andmete kasutamise dokumendist 
(https://www2.just.ee/ehis/kasutajad.htm). 

8.4. PINAL  

VVTTK kasutab Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt hallatavat elektroonilist 
dokumendihaldussüsteemi (lühend EDHS) PINAL, mille eesmärk on tagada dokumentide 
loomine, haldamine, menetlemine ja arhiveerimine. Isikuandmete menetlemine läbi DHS-
i toimub vastavalt Avaliku Teabe Seadusele ja on lahti kirjutatud käesoleva dokumendi 
punkt 3 juures. 

Pinali kasutus eeldab HarID(8.7.1) olemasolu. 

8.5. SAIS 

VVTTK kasutab õpilaste kooli vastuvõtmiseks HTM poolt hallatavat elektroonilist 
Sisseastumise infosüsteemi (edaspidi SAIS) mille kaudu saab muuhulgas teavitada 

http://vana.hm.ee/ehis/kasutajad.htm
https://www2.just.ee/ehis/kasutajad.htm
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sisseastujaid õppimisvõimalustest, pärida sisseastumiseks vajalikke andmeid riiklikest 
registritest ja teistest infosüsteemidest. Täpsemalt saab tutvuda SAISi 
andmekaitsetingimustega https://www.sais.ee/. 

8.6. RTIP  

VVTTK on liitunud Riigitöötaja iseteenindusportaaliga (edaspidi RTIP). See on 
elektrooniline keskkond mis automatiseerib info liikumise asutustest riigi finants-, 
personali- ja palgaarvestuse süsteemi SAP. 

Portaali kaudu saab meie kooli töötaja: 

• esitada oma puhkusetaotlust või lähetuskorraldust ja lähetuse kuluaruannet; 

• esitada majanduskulude aruandeid enda poolt tehtud kulude hüvitamiseks; 

• hallata enda koolituste ja isiklikke andmeid; 

• saada ülevaadet enda kasutusel olevatest varadest. 

Täpsem info aadressil: https://rtk.ee/riigitootaja-iseteenindusportaal. 

8.7. TÖR  

VVTTK kasutab Eesti Maksu- ja Tolliameti poolt hallatavat töötamise registreerimise 
andmebaasi ehk töötamise registrit (lühendatult TÖR), kuhu sisestatakse andmed 
töötajate töötamise kohta. Kandeid kooli nimel saab teha ainult selleks volitatud 
isik/asutus. Keskkonda sisenemine ID-kaardi, mobiil-ID, smartID, internetipanga või eIDAS 
vahendusel. SAP süsteemist kanduvad andmed üle masin-masin liidese kaudu. Registrisse 
kantakse töötaja isikukood (isikukoodi puudumisel ees- ja perekonnanimi), sünniaeg, 
töötamise alustamise kuupäev, töötamise liik, tööaja määr, töötaja ametinimetus, 
töökoha aadress. Keskkonnal avalikku vaadet ei ole. 

Rohkem infot: https://www.emta.ee/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tootamise-
register 

8.8. Majandustarkvara 

VVTTK raamatupidamine ning personali- ja palgaarvestus on tsentraliseeritud. 
Raamatupidamissüsteemi SAP, aruandluskeskkonda BO, arvete koostamise keskkonda 
ning E- arvete keskkonda haldab Riigi Tugiteenuste Keskus. Kool on keskkondade kasutaja 
ning seal teevad toiminguid kooli poolt volitatud isikud. Aruandluskeskkonda BO saab 
siseneda parooliga ning ainult kooli internetivõrgu kaudu. Arvete koostamise keskkonda 
(ERPLY) saab siseneda parooli vahendusel. E-arve keskkonda sisenemine ID-kaardi, mobiil-
ID või parooli vahendusel. VVTTK võtab vastu ainult masinloetavaid arveid läbi operaatori 
( Fitek AS ). 

8.9. Projektide aruandlussüsteem 

Projektide aruandlus milles VVTTK osaleb, toimub vastava projekti koordinaator 
organisatsiooni reeglistikule. Euroopa Komisjoni poolt rahastatavate projektide haldus 
toimub Mobility Tool keskkonnas, millele juurdepääsu omavad kooli projektijuhid. 

8.10. Muud elektroonilised keskkonnad  

VVTTK kasutab juriidiliste ja avalike ülesannete täitmiseks vastavalt vajadusele ka muid 
erinevate asutuste elektroonilisi keskkondi (Riigihangete register, Statistikaamet, Haridus- 

https://www.sais.ee/
https://rtk.ee/riigitootaja-iseteenindusportaal
https://www.emta.ee/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tootamise-register
https://www.emta.ee/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tootamise-register
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ja Noorteamet, erinevad sideteenuste operaatorid, Maanteeamet jne.  Volitused 
tehingute tegemiseks annab kooli direktor. 

8.11. Suhtlusvõrgustike META-Facebook/Messenger/Instagram kasutamine 

8.11.1. META- Facebook 
Kooli Facebook-i lehekülje kasutamiseks on tehtud järgmised seadistused: 

• töökeeleks on eesti keel; 

• lehekülg on kõigile nähtav; 

• leheküljel postitusi avaldada võivad kooli Facebook-i moderaatorid; 

• kommenteerimine on avalik/kõigile nähtav; 

• kõigil on võimalik viidata kooli Facebook-i leheküljele ja selle avalikule sisule 
(tag’imine). 

• rakendatakse postitaja sõnumi sisu automaatse filtreerimise seadistust (st 
Facebook tõkestab automaatselt üldteada solvavaid väljendeid sisaldavate 
postituste avaldamise (seadistus Profanity Filter – keskmine); 

• Facebook-i kogutud kasutusstatistika andmed saadakse anonüümsel kujul. 
Täpsemalt saab selle kohta lugeda Facebook-i privaatsuspoliitikast ja 
küpsiseid puudutavatest eeskirjadest. 

8.11.2. META- Messenger 
Kooli Messenger-i kasutamiseks on tehtud järgmised seadistused: 

• töökeeleks on eesti keel; 

• inimesed saavad kooliga Messengeri vahendusel nutitelefonidel privaatselt 
ühendust võtta; 

• Messenger-i kogutud kasutusstatistika andmed saadakse anonüümsel 
kujul. Täpsemalt saab selle kohta lugeda Messenger-i privaatsuspoliitikast 
ja küpsiseid puudutavatest eeskirjadest. 

8.11.3. META- Instagram 
Kooli Instagram-i lehekülje kasutamiseks on tehtud järgmised seadistused: 

• töökeeleks on eesti keel; 

• lehekülg on kõigile nähtav; 

• postitusi avaldada võivad kooli Instagram-i moderaatorid; 

• kommenteerimine on avalik kõigile kasutajatele; 

• rakendatakse postitaja sõnumi sisu automaatse filtreerimise seadistust (st 
Instagram tõkestab automaatselt üldteada solvavaid väljendeid sisaldavate 
postituste avaldamise (seadistus Profanity Filter – keskmine); 

• Instagram-i kogutud kasutusstatistika andmed saadakse anonüümsel kujul. 
Täpsemalt saab selle kohta lugeda Instagram-i privaatsuspoliitikast ja 
küpsiseid puudutavatest eeskirjadest. 

8.12. Kooli infotehnoloogiliste seadmetele ligipääs 

8.12.1. HarID 
VVTTK kasutab kontode registreerimiseks Hariduse Identiteedilahendust 
(lühendatult HarID), mis on haridusasutuste vajadustele vastav isikuandmete ja 
kasutajakontode haldamise ning e-teenuste kasutajate autentimise süsteem. 

https://www.facebook.com/privacy/policy/
https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/
https://www.messenger.com/privacy
https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/
https://privacycenter.instagram.com/policy
https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/
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Selle kaudu saavad õpilased ja töötajad  taotleda kooli süsteemidesse arvuti ja 
teiste infrasüsteemide (Moodle, Wiki, Wifi,  Google Education Workspace-i 
email, Drive, Classroom jne) kontot. Kogutavad ja säilitatavad andmed saadaval 
veebilehel https://harid.ee/et/pages/terms. 

8.12.2. Microsoft Active Directory (MS AD) 
VVTTK kasutab kasutajate keskseks haldamiseks Microsoft Active Directory-t 
mis lubab ligipääsu kooli arvutitesse, sisesüsteemidesse nagu Wifi, sisestesse 
veebilehtedesse ja välissüsteemidesse nagu Google Education Workspace 
(Email, Drive, Classroom jne). 

Tegu on kooli kohaliku keskse autentimissüsteemiga läbi mille luuakse 
ülejäänud ligipääsud kooli infosüsteemis ja intra veebilehtedel (mitte kaasa 
arvatud SAIS/TAHVEL/EHIS/RTIP/PINAL jne). 

8.12.3. Google Workspace for Education 
Kool kasutab Google Workspace for Education lahendust e-mailide, võrgu 
konverentside ja klasside läbiviimiseks ning kasutab Active Directory-ga 
sünkroonitud kasutajakontosid. 

8.12.4. Google Drive 
Pilvepõhine (võõrad serverid) failide salvestamise ja sünkroonimise teenus ning 
Google Docs/Sheets failide hoidmise koht. Igal kooli töötajal, kellel on loodud 
ametlik kooli e-posti konto, on Google Drive´s oma salvestusruum mida haldab 
töötaja ise. Sisu eest vastutab iga kasutaja ise. 

8.12.5. Google Shared Drive 
On Google Drive põhinev ühiskaustade süsteem milles jagatakse kooli 
üldisemaid faile mitme töötaja vahel ja/või teiste asutustega ja/või 
avalikkusega. Sisu eest vastutab vastava kausta moderaatorid. 

8.12.6. DNS 
Külaliste ja õpilaste DNS* infot kogutakse lühiajaliselt. Töötajate ja töö 
seadmete DNS infot kogutakse mängude ja pahavara (robotvõrgud, pahavara, 
viirused jne) tuvastamiseks ja kaitseks ning võrk on piiratud pornograafiliste, 
mängu ja pahavaraliste veebilehtede keelamisega. 

Kogutavad ja säilitatavad andmed: külastatud veebileht, IP aadress, port, 
kellaaeg. 

*DNS (Domain name system) on veebiaadressi tõlgendaja, näiteks Google.com tegelik aadress 
on 142.251.209.142 ja nii on kõigi inimloetavate aadressidega kõik on tegelikult numbrid. 
Analoogina võib tuua, et otsitakse VVTTK-d ning vastu antakse VVTTK aadress: Hariduse 2, 
Vana-Vigala, Märjamaa vald, Raplamaa. Nimetatakse ka nn interneti telefoniraamatuks. 

8.12.7. Intranet ehk sisemised veebilehed 
Sisemistel veebilehtedel kasutatakse HarID ja/või Active Directory ja/või LDAP 
vahendusel kasutaja konto andmeid veebilehtedele ligipääsuks. 

https://harid.ee/et/pages/terms
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8.12.8. Tagavara süsteemid 
Tagavara süsteemid salvestavad kooli arvutite failid, samuti Google Workspace 
for Education failid ja emailid. Varundussüsteemides salvestatav informatsioon 
kustutakse automaatselt 13 kuud peale õpilase/töötaja koolist lahkumist või 
andmete omaniku (töötaja/õpilase) palvel. 

8.12.9. Sisemised andmebaasid 
Andmebaasides salvestatakse kooli õpilastega seotud andmed, mis on pseudo-
isikustatud. Andmebaas on killustatud ja eraldatud andmete kaitseks ning 
nendele ligipääs on vastavalt kooli tegevuste jätkamise vajadusele (nt 
sisseastumise dokumendid, õpilaskodu- ja praktikalepingud jne). 

Andmebaasides salvestatav informatsioon kustutatakse automaatselt 4 kuud 
peale õpilase koolist lahkumist, akadeemilist puhkust arvestatakse ning selle 
lõppemiseni hoitakse informatsioon alles. 

Andmebaasides salvestatakse õpilase: nimi, kooli- ja isiklik e-posti aadress, 
telefoninumber, elukoha aadress, õpilaspileti kiipkood, õpilase registri number 
EHISest, õppegrupi number, foto, õppeaastad, lõunasöögi ostu ajad, 
akadeemilise puhkuse lõpp. 

9.  VVTTK veebilehe külastamine ja seal kogutav info 

VVTTK veebilehe külastajate andmeid, samuti meie korraldatud küsitlustes osalejate andmeid 
töötleme statistika tegemiseks üksnes isikustamata kujul. Telefonikõnesid me ei salvesta. 

Veebilehe külastamisel piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed: 

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

• arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversioon; 

• külastamise aeg (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. 

VVTTK veebileht kasutab püsivaid ja seansiküpsiseid selleks, et pakkuda paremat 
kasutajakogemust ja veebilehte arendada. 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. 

10.  Turvakaamerate kasutamine 

VVTTK-s kasutatakse turvakaameraid õpilaste ja töötajate turvalisust ohustavate olukordade 
ennetamiseks, olukorrale reageerimiseks ning kooli vara kaitseks. Kaamera salvestistele on 
õigus ligi pääseda ainult kooli juhtkonna poolt volitatud töötajatel. Tegemist on kooli 
välisseintele ja siseruumidesse paigaldatud kaameratega, mis edastavad pilti reaalajas, 
salvestavad selle ning võimaldavad seda hiljem töödelda ja taasesitada. Kaameraga ei ole 
lubatud salvestada heli ega jälgida konkreetset inimest, vaid ainult kindlat ala (nt koridor, 
õueala) ja seal toimuvat. Kooli territooriumil on üleval kleebised videovalve kasutamise kohta. 
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Kaamerate abil saadud andmete töötlemisel kasutame turvameetmeid, mis kaitsevad kogutud 
andmeid tahtmatu või ilma loata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja 
kustutamise eest. Salvestist tohib edastada väljaspool kooli või võimaldada sellele 
juurdepääsu ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus (nt politseile). 

Salvestisi säilitatakse maksimaalselt kuu aega. 

11.  Õiguste kaitse ja kontaktandmed 

Kõigis isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes võite pöörduda meie kooli poole 
e-posti aadressil kool@vigalattk.ee. Kui leiate, et isikuandmete töötlemine riivab Teie 
privaatsusõigusi on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.  

Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskool teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid ning 
järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.  

mailto:kool@vigalattk.ee

