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Nõusolek alaealise haridusasutuses või õppekäigul pildistatud foto kasutamiseks. Info. 

 

Tulenevalt haridusasutuse filmimise ja pildistamise heast tavast võib kooli personal koolis 

filmida või pildistada määras, mis on vajalik kooli sündmuste jäädvustamiseks, rakendades 

mõistlikkuse printsiipe ning arvestades laste huve. Nende piltide  avalikustamiseks kooli 

kodulehel või sotsiaalmeedias on vaja laste ja/või nende seaduslike esindajate kirjalikku 

informeeritud nõusolekut. 

 

Selgitame, et järgnev nõusolek ei kehti avalikel üritustel pildistatu kohta, kuivõrd avalikel 

üritustel, mille avalikustamiste eesmärgil jäädvustamist võib mõistlikult eeldada, ei pea isikuid 

sellest eraldi teavitama. Jäädvustaja peab pildistatavaid-filmitavaid teavitama nii, et nad saavad 

vabalt langetada otsuse, kas soovivad kaamera ette jääda või mitte. 

 

Nõusolekut on vaja siis, kui soovime jäädvustada enda asutuse siseseid sündmuseid ja 

ettevõtmisi ning hiljem neid kooli kodulehel, sotsiaalmeedia kontodel või infokirjades 

avalikustada ehk kõigile nähtavaks teha. 

 

Nõusolek on vabatahtlik ning võite selle igal hetkel tagasi võtta teavitades sellest kooli e-posti 

teel kontakt@tk.edu.ee  

 

Kui annate nõusoleku, siis vastavalt nõusolekule eksponeeritakse pilte ja videoid kooli 

kodulehel, blogides ja sotsiaalmeedias kahe õppeaasta vältel. Seejärel pildid arhiveeritakse ning 

säilitatakse avalikkusele mittekättesaadaval andmekandjal. Juhul, kui soovite mõne pildi,  kus 

olete kuvatud kas Teie või Teie laps, kustutamist, siis palume saata kustutamispalve koos 

lingiga pildile kooli e-posti aadressile kontakt@tk.edu.ee  

 

 

Üldjuhul piltide ja videote juurde kuvatavate laste nimesid ei lisata. Laste nimed lisatakse 

vanemate nõusolekul parimate saavutuste kommunikeerimiseks. 

 

Palume Teil kindlasti need läbi arutada ka lastega ning arvestama ka nende soovidega. 

 

Lisaks palume Teil tutvuda meie andmekaitsetingimustega, kus on lähemalt selgitatud Teie 

õiguseid seoses Teie või Teie lapse isikuandmete töötlemisega. 

 

Andmekaitsetingimused leiate kooli kodulehelt: www.tk.edu.ee  
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Nõusolek alaealise haridusasutuses või õppekäigul pildistatud foto kasutamiseks. 

 

 

Mina, ………………….…………………………………………… (seadusliku esindaja nimi),  

 

………….…………………………………………………………………………. (lapse nimi)  

 

(edaspidi nimetatud Laps) seadusliku esindajana annan käesolevaga vabatahtlikult nõusoleku 

Lapse isikuandmete töötlemiseks olles märkinud „jah“. 

   

 

Kool tohib Last kooli sündmuste jäädvustamiseks pildistada või filmida, avaldada kooli 

siseruumides (stendidel jms), kooli kodulehel, kooli sotsiaalmeedia kontodel kooli tegevuse 

(algatuste, sündmuste, auhindamiste, saavutuste jms) kajastamiseks, avaldada koolis Lapse 

loometöid ning lisada eeltoodutele Lapse ees- ja perenime? 

 

 

 

 JAH  EI 

 

 

 

 

Antud nõusolekud võib iga hetk tagasi võtta, teavitades sellest kooli e-posti aadressil 

kontakt@tk.edu.ee 

 

 

 

 

………………………………..    ……………………………….. 

Allkiri /allkirjastatud digitaalselt    kuupäev/kuupäev digiallkirjas
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