Kinnitatud
Narva Laste Loomemaja direktori
käskkirjaga nr 1-5/1 от 06.04.2015
Pr Galina Moldon

Г-же Галине Мольдон

Narva Laste Loomemaja direktorile

Директору Нарвского Дома детского творчества

kellelt __________________________________________________
(ees -ja perekonnanimi / имя и фамилия)

aadress ja telefon _________________________________________
(адрес, телефон)

Lapsevanema (hooldaja) avaldus lapse arvamiseks NLL suvelaagrisse.
Заявление родителя (опекуна) на зачисление ребёнка в пришкольный лагерь НДДТ

Palun arvata minu poeg/tütar

Прошу принять моего сына/дочь

___________________________________________________ ,

huvikooli suvelaagrisse alates

(ees- ja perekonnanimitrükitähtedega vastavalt dokumendile)
(имя и фамилия, печатными буквами согласно документу)

.................... 20..... kuni ................... 20.......

в пришкольный лагерь НДДТ с__ по__.

Lapse isikukood

Личный код ребёнка

Ürituste kavaga, laagri päevakorraga ja õpilase käitumisreeglitega laagris olen tutvunud.

Ознакомлен/а c программой мероприятий, режимом работы и правилами поведения учащихся в лагере.

Kannan täielikku vastutust minu poja/tütre korrektse käitumise eest NLL suvelaagris.

Полностью несу ответственность за корректное поведение моего сына/дочери в пришкольном лагере.

Olen teadlik, et

Уведомлен/а, что

−

õpilaste toitlustamise (lõunasöök) kulud makstakse välja vanemate ja linnaeelarve
vahenditest;

−

laagris korraldatud üritused ja väljasõidud toimuvad lastevanemate kulul;

−

õpilasel peavad kaasas olema mugavad riided ja jalanõud, krooniliste haiguste korral
vajalikud ravimid;

−

питание учащихся (обед) осуществляется за счет средств городского бюджета и родителей;
мероприятия в лагерe и поездки проводятся за счет средств родителей;

учащийся должен иметь удобную одежду и обувь, необходимые лекарства при хронических
заболеваниях;

lapse kroonilise haiguse korral esitab lapsevanem arstitõendi, milles peavad olema ära
toodud ravimite nimetused ja nende kasutamise skeemid;

В случае хронических заболеваний ребёнка родитель предоставляет от врача справку, в которой
должны быть указаны наименования лекарств и схема их приёма;

−

õpilasel on keelatud laagris viibimise ajal omavoliline koolilaagrist lahkumine lapsevanema
aralduseta;

−

lisainfo aadressil: www.nll.ee

учащемуся запрещено самовольно покидать пришкольный лагерь без заявления родителей;
дополнительная информация по адресу: www.nll.ee

Allkiri ___________________
Подпись

Kuupäev ____________________
Дата

NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

Isikuandmete vastutav töötleja Narva Laste Loomemaja ( edaspidi kool),Partisani tn 2, 21007 Narva

Lapse nimi ........................................................................, isikukood.......................................................
Lapsevanema

või

muu

hooldusõigusega

isiku

(edaspidi

lapsevanem)

nimi

...................................................................................................................................................................,
e-post.........................................................................................................................................................,
isikukood või registrikood.............................................................

Annan koolile nõusoleku avalikustada oma lapse järgmisi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel (tehke
ruutu märge  ):
Lapse foto
Avalikustamise eesmärk on jagada teavet kooli tegevuse kohta ning tunnustada last tubli saavutuse
eest.
Lapse nimi
Avalikustamise eesmärk on jagada teavet kooli tegevuse, nt huviringide, võistluste ja etenduste
kohta ning tunnustada last tubli saavutuse, nt olümpiaadi võitmise või võistlusel auhinnalise koha
saamise eest.
Lapse koolitööd
Avalikustamise eesmärk on tunnustada heade saavutuste eest ja kajastada kooli tegevust.
Kooli huviringides tehtud tööd ja nende salvestused
Avalikustamise eesmärk on tunnustada heade saavutuste eest ja kajastada huviringide tegevust.

Luban neid andmeid avalikustada:
kooli stendil
kooli veebilehel
kooli Facebooki-lehel või muus sotsiaalmeedia kanalis
kooli aastaraamatus
ajakirjanduses

Annan koolile nõusoleku kasutada oma e-posti aadressi järgmiselt:
Saata e-posti aadressile teavet lasteürituste, lasteajaväliste huviringide jm laste arengut toetava
tegevuse kohta. Teabe edastamise eesmärk on aidata lapsevanemal leida lapsele arendavat
koolivälist tegevust.
Saata e-posti aadressile kooli uudiskirja. Uudiskirja saatmise eesmärk on teavitada kooli tegevusest.

Andmekaitsetingimused nõusoleku alusel isikuandmete töötlemise korral
1.

Õiguslik alus
Andmete töötlemise õiguslik alus on nõusolek. NB! Kõigi ülejäänud andmete töötlemine, mida
kool lapsevanemalt nõuab, toimub õigusaktidega sätestatud kohustuste täitmiseks.
2.
Lapsevanema õigused
2.1 Nõusoleku tagasivõtmine
Lapsevanemal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmiseks tuleb
lapsevanemal esitada koolile avaldus ja märkida ära, milliste andmete töötlemise nõusoleku ta
tagasi võtab.
2.2 Andmete saamine, parandamine, piiramineja kustutamine
2.2.1 Lapsevanemal on õigus saada koolilt kõiki andmeid, mida kool tema alaealise lapse kohta
nõusoleku alusel töötleb.
2.2.2 Kool parandab või kustutab nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid lapsevanema taotluse
alusel. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressil loomemaja@narva.ee.
2.2.3 Kool vastab kõigile lapsevanema õigustega seotud pöördumistele esimesel võimalusel või kuni
30 päeva jooksul. Kui lapsevanema pöördumine on selgelt põhjendamatu või ülemäärane, on
koolil õigus jätta see täitmata või nõuda täitmise eest mõistlikku tasu.
3.
Andmete avalikustamine ja edastamine
3.1 Kool on kohustatud avaldama lapse ja lapsevanema isikuandmeid kolmandatele isikutele
seaduses sätestatud juhtudel.
3.2 Andmed avalikustatakse kooli veebilehel piiramatule hulgale kolmandatele isikutele. Andmed
avalikustatakse Facebookis kinnisele või avalikkusele grupile. Andmed avalikustatakse kinnises
keskkonnas üksnes lapsevanematele, lastele ja kooli töötajatele. Keskkonda saab lapsevanem
siseneda parooliga.
4.
Andmete säilitamine
4.1 Nõusoleku alusel avalikustatavaid andmeid säilitatakse nõusoleku tagasi võtmiseni.
Avalikustamata andmed kustutatakse pärast nõusoleku tagasi võtmist. Avalikustatud andmeid ei
kustutata, kui see on tehniliselt võimatu või kui vanem seda ei nõua (e-keskkonnad).
4.2 Eriliigilisi andmeid ja vanemate kontaktandmeid säilitatakse nõusoleku tagasi võtmiseni. Pärast
seda andmed kustutatakse (hävitatakse).
4.3 Nõusolekut säilitatakse 5 aastat andmete töötlemise lõpetamisest.
5.
Turvalisus
5.1 Avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik, kes kasutavad keskkonda, kus kool andmeid
avalikustab.
5.2 Kooli veebileht on kaitstud otsiroboti vastase tõkkega, et isikuandmed oleksid otsingumootoritele
kättesaamatud.
5.3 Kinnisele keskkonnale pääsevad ligi üksnes grupi liikmed või keskkonna kasutajad.
5.4 Lapsevanema e-postiaadress on kättesaadav kooli töötajatele.
6.
Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on lapsevanemal võimalik
pöörduda e-posti aadressil: loomemaja@narva.ee.
7.
Lapsevanemal on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui ta leiab,
et andmete töötlemisel on rikutud tema või tema lapse õigusi.

Kinnitan, et olen andmekaitsetingimustega tutvunud:

allkiri

kuupäev

