PRIVAATSUSPOLIITIKA
1. Isikuandmete töötlemise ülpõhimõtted
1.1. SA Elva Laste- ja Perekeskus lähtub isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse
seadusest, Andmekaitse Inspektsiooni juhistest, isikuandmete kaitse üldmäärusest ja asutuse
sisemise tegevuse korraldamiseks kehtestatud õigusaktidest. Andmete töötlemise õiguslikud
alused on:






avaliku ülesande täitmine;
lepingu täitmine;
juriidiline kohustus;
eluliste huvide kaitseks;
nõusoleku alusel.

1.2. SA Elva Laste- ja Perekeskuse isikuandmete töötlemise eesmärgiks on pakkuda lastega
peredele nõustamis- ja rehabilitatsiooniteenuseid ning asendushooldusteenust vanemliku
hoolitsuseta lastele. Eesmärkide saavutamiseks töötleme järgmisi andmeid:




andmed laste kohta;
andmed lapsevanemate või laste seaduslike esindajate kohta;
andmed personali ja praktikantide kohta.

1.3. Teenuste osutamiseks kasutab SA Elva Laste- ja Perekeskus järgnevaid infosüsteeme:








Amphora Professional – dokumendihaldussüsteem, kus registreeritakse ja säilitatakse
asutusse sissetulevaid ja väljaminevaid dokumente.
reha.ee – rehabilitatsiooniteenuste infosüsteem, mis ühendab sotsiaalse ja tööalase
rehabilitatsiooni teenuse pakkuja ja kliendi ühtsesse veebikeskkonda.
STAR – haridusteenuste haldamise süsteem. Lasteaed kannab registrisse koolieelses
lasteasutuses kohta kasutava lapse andmed vastavalt Elva valla haridusteenuste
haldamise infosüsteemi ARNO põhimäärusele. Registris on võimalik tutvuda enda ja
oma lapse kohta kogutud isikuandmetega ja parandada vajadusel teatud enda kohta
käivaid andmeid.
eLasteaed.eu – infosüsteem, mille kaudu on võimalik koguda ja edastada informatsiooni
asendus-ja perekoduteenusel viibivate laste kohta. Juurdepääs e-päevikule on
asenduskodu töötajatel.
Stuudium – elektrooniline keskkond informatsiooni vahendamiseks koolide ja
asenduskodu töötajate vahel.
eKool – elektrooniline keskkond informatsiooni vahendamiseks koolide ja asenduskodu
töötajate vahel.

2. Õigus tutvuda enda andmetega
2.1. Lapsevanemal või laste seaduslikel esindajatel on õigus teada, kuidas tema ja ta lapse
andmeid töödeldakse, mis on töötlemise eesmärk, kellele on andmed kättesaadavad , milline on
andmete säilitamise aeg ja millised on tema õigused. Oma isikuandmetega tutvumiseks tuleks
esitada kirjalik taotlus e-posti teel aadressile maria-kristiina.frei@elva.ee. Olenevalt teema
delikaatsusest edastatakse vastus krüptitud või krüptimata e-kirjaga. Kui isik soovib vastust
saada tavaposti teel, siis vastatakse talle olenevalt teema delikaatsusest kas liht- või tähtkirjaga.
Pöördumisele vastatakse hiljemalt ühe kuu jooksul.
2.2. Nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskuses on isikuandmed lapsevanemale kättesaadavad ja
selle jaoks ei pea eraldi kirjalikku taotlust esitama.
2.3. Asutusel on õigus keelduda andmetega tutvumise soovi täitmast, kui selline kohustus
tuleneb seadusest ja ennekõike, kui see võib:





kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

3. Isikuandmete töötlemine tööle või praktikale kandideerimisel
3.1. SA Elva Laste- ja Perekeskusesse tööle või praktikale kandideerides lähtub asutus
kandidaadi poolt avaldatud või avalikest allikatest saadud infost. Kandidaadil on õigus teada,
milliseid andmeid tema kohta on kogutud ning anda omapoolseid selgitusi-vastuväited.
3.2. Värbamiskonkursil osalejate andmeid ei avaldata teistele kandidaatidele ning isikutele, kes
konkreetses värbamis- ja valikuprotsessis ei osale. Kõik värbamisprotsessis osalevad isikud
hoiavad kandidaatide kohta saadud (kirjalikult või elektrooniliselt esitatud
kandideerimisdokumendid)
ja
kogutud
teavet
konfidentsiaalsena.
Praktikale kandideerimisel kohaldatakse samasuguseid isikuandmete töötlemise nõudeid nagu
tööle kandideerimisel.
3.3. Mittevalituks osutunud kandidaatide andmed kustutatakse ning vaid vajadusel
kandideerinu nõusolekul säilitatakse tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku
tegemiseks kandidaadi andmeid kandidaadiga kokku lepitud tähtaja jooksul.
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