
NÕUSOLEKU LEHT ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

Isikuandmete vastutav töötleja on Raasiku Kool (edaspidi kool), Meierei 27, Raasiku 75203, e-post 
kool@raasikukool.edu.ee

Lapse nimi:  

Klass:  

Annan  koolile  nõusoleku  avalikustada  oma  lapse  järgmisi  isikuandmeid  järgmistel  eesmärkidel 
(tehke vastavasse kasti  ristike)  ja  luban neid  andmeid avalikustada  kooli  stendil,  kooli  ja  valla 
veebilehel,  kooli  ja valla sotsiaalmeediakanalitel,  kooli  ja valla publikatsioonides (nt koolilehes, 
aastaraamatus,  Sõnumitoojas),  kooli  infokirjas,  õpilase  projektides  osalemisel  (projektides 
osalemisest antakse teada). JAH EI 

JAH EI
Lapse nimi
Avalikustamise eesmärk on jagada teavet kooli tegevuse, nt huviringide, võistluste, 
1. klasside nimekirjade, lõpetajate nimekirjade avalikustamise, parimate õpilaste 
jms  kohta  ning  tunnustada  last  tubli  saavutuse,  nt  olümpiaadil  osalemise  või 
võistlustel auhinnaliste kohtade saamise eest. 
Lapse foto
Avalikustamise eesmärk on jagada teavet kooli tegevuse kohta ning tunnustada last 
tubli saavutuse eest.
Lapse omaloomingulised tööd
Avalikustamise  eesmärk  on  lapse  loometööde  tutvustamine,  samuti  tunnustada 
õpilast heade saavutuste eest ja kajastada kooli tegevust. 
Õpilase  registreerimine  õpilasüritustele  (nt  spordi-  ja  kunstivõistlused, 
olümpiaadid, projektid ja õppekäigud vms). 
Avalikustamise eesmärk on tagada võimalus osaleda õpilasüritustel. 

Eriliigilised isikuandmed      

Annan koolile nõusoleku kasutada oma alaealise lapse terviseandmeid tema elu ja tervise kaitseks 
(terviseseisund,  mille  tõttu  võib  laps  vajada  abi  ravimite  võtmisel  või  ei  saa  osaleda  mõnes 
tegevuses, nt kehalise kasvatuse tunnis). Lapse terviseandmete töötlemise eesmärk on lapse elu ja 
tervise  kaitse  ning  turvalise  keskkonna  tagamine  koolis.  Koolitervishoiuteenust  osutab 
Koolitervishoid OÜ.  JAH  EI 

Annan koolile nõusoleku lisada oma e-posti aadress kooli infokirja listi. Kooli infokirja eesmärk on 
teavitada infokirjaga liitunuid kooli üldistest igapäevastest tegemistest.   JAH EI 

E-posti aadress: 

Lapsevanema või muu hooldusõigusega isiku nimi: 

Allkiri: 

Kuupäev: 
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