Võru Kunstikooli direktori 07.11.2016 käskkirja nr 20.2-1/97
“Võru Kunstikooli vastuvõtu taotluse vormi kinnitamine”
Lisa

TAOTLUS
VÕRU KUNSTIKOOLI DIREKTORILE
Palun minu laps võtta vastu Võru Kunstikooli ................................................................... õppegruppi
……………………….............õppeaastal, alates ...............................………………...........(millisest kuust).
Olen teadlik õppetasust .....……… eurot kuus ja kohustun selle tasuma
hiljemalt jooksva kuu 20. kuupäevaks Võru Kunstikooli pangaarvele igakuise makseteatise alusel.

ÕPILASE
ANDMED

Nimi
Sünniaeg
Isikukood
Kool ja klass
või lasteaed

Tel nr
E-mail
Aadress
rahvastikuregistris

Aadress
elukoha järgi

LAPSEVANEM Nimi
KES TASUB
ÕPPEMAKSU

Isikukood

Tel nr
Õppemaksuteatis saata
palun e-maili aadressile
KONTAKTISIK

LAPSEVANEM

Nimi
Tel nr
E-mail

Olen teadlik, et lapse mitteosalemisel kooli töös, esitan kooli direktorile taotluse õpilase kustutamiseks
kooli nimekirjast. Olen teadlik, et õpilane arvatakse nimekirjast välja kustutamise avalduse esitamisele
järgnevast kuust.

......................................................
(avaldaja nimi)

...................................
(kuupäev)

......................................................
(avaldaja allkiri)

Kinnitatud Võru Kunstikooli direktori 16.08.2019
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Lisa 1

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE NÕUSOLEK

Lapse nimi......................................................
isikukood........................................................
Lapsevanem/hooldusõigusega isik (edaspidi lapsevanem)
nimi ................................................................
isikukood .......................................................

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Võru Kunstikool
(edaspidi nimetatud kunstikool ja/või kool),
aadress: Lembitu 2, Võru, 65608;
registrikood 75029332;
e-post: kunstikool@voru.ee; tel: +372 7824326.
1. Annan Võru Kunstikoolile nõusoleku töödelda ning avalikustada kunstikooli ruumides, veebilehel,
audiovisuaalsetes materjalides või sotsiaalmeedias, meediakanalites (omavalitsuse infoleht, raadio jm.) enda lapse
järgmisi isikuandmeid:
nimi, isikukood, sünniaeg
Töötlemise eesmärk on kunstikooli tegevuste kajastamine (üritused, õppetegevus); õpilase tunnustamine (hea
tulemus, oskused jm). Luban nimetatud andmeid edastada konkursside, festivalide korraldajale (näit Eesti
Kunstikoolide Liidule, Eesti Tantsuagentuurile jt).
foto-, audio ja videosalvestised
Töötlemise eesmärgiks on kunstikooli tegevuste kajastamine (üritused, õppetegevused), lapse tunnustamine (hea
tulemus, oskused jm), kooli ajaloo jäädvustamine.
loometöö tulemused ja muud saavutused

Töötlemise eesmärgiks on lapse tunnustamine loometöö tulemuste ja muude saavutuste (nagu hea
tulemus konkursil) tutvustamisega.
2. Muud isikuandmed

annan kunstikoolile nõusoleku oma alaealise lapse hinnete teavitamiseks elektrooniliselt.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja andmesubjekti õigused

1. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus.
Kunstikooli poolt isikuandmete töötlemise aluseks on avaliku ülesande täitmine; juriidiline
kohustus; leping või vajadus eluliste huvide kaitseks. Muude isikuandmete töötlemise õiguslik
alus on lapsevanema nõusolek.
2. Lapsevanema kui andmesubjekti õigused nõusoleku osas.
Lapsevanemal on õigus saada kunstikoolilt teavet kõigi andmete kohta, mida kool tema ja lapse
kohta nõusoleku alusel töötleb.
Kunstikool parandab ebaõiged isikuandmed või kustutab pädeva aluse olemasolu korral
isikuandmed lapsevanema taotluse alusel. Taotlus palume esitada kunstikooli andmekaitse
kontaktisiku e-posti aadressile: aime.kivine@voru.ee.
Kunstikool vastab lapsevanema isikuandmetega seotud pöördumisele hiljemalt 30 päeva jooksul.
Kui pöördumises esitatud nõudel puudub alus, on koolil õigus jätta see täitmata või nõuda
täitmise eest mõistlikku tasu.
Lapsevanemal on õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks palume
esitada avaldus kunstikooli andmekaitse kontaktisiku e-posti aadressile aime.kivine@voru.ee,
kus tuuakse välja, milliste isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi võetakse.
3. Andmete säilitamise tähtaeg nõusoleku korral
Nõusoleku alusel töödeldavad andmed säilitatakse kuni nõusoleku tagasivõtmiseni või
kunstikooli dokumendiloendis sätestatud tähtajani. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne
tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
4. Isikuandmete töötluse osas tekkivate küsimuste korral on lapsevanemal võimalik pöörduda
kunstikooli andmekaitse kontaktisiku poole e-posti aadressil: aime.kivine@voru.ee.
5. Kui lapsevanem leiab, et andmete töötlemisel on rikutud tema või lapse õigusi, on tal õigus
pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni (e-post info@aki.ee, tel 627 4135)
või kohtusse.
6. Võru Kunstikooli isikuandmete töötlemise kord on leitav kooli veebilehel
http://vorukunstikool.edu.ee
Kinnitan andmekaitsetingimustega tutvumist:

/allkiri/

kuupäev

