
 

 

 

 

 

Nõusolek lapse isikuandmete töötlemiseks 

Lp lapsevanem! 

Palume nõusolekut Teie põhikooli lõpuklassis õppiva lapse osalemiseks matemaatika ja eesti 

keele/eesti keel teise keele õpioskuste ja õpikeskkonna küsitlustes ning tema isikuandmete 

töötlemiseks. 

Haridus- ja Noorteamet viib põhikooli lõpuklasside õpilaste hulgas läbi küsitlused, mille 

eesmärk on analüüsida õpi- ja enesemääratluspädevuse näitajate seoseid õpilaste teadmiste ja 

oskustega. Küsitlusega kogutakse andmeid õpilaste matemaatika ja eesti keele õpistrateegiate 

ja õpimotivatsiooni kohta. Näiteks palutakse proovida mõne õpioskuse kasutamist ja mõelda 

ülesannete lahenduskäikude üle, samuti kirjeldada enda suhtumist õppimisse. 

Andmekogumine on isikustatud. Selleks, et seostada vastused Teie lapse kevadiste 

eksamitulemustega ja neid koos analüüsida, küsime Teie lapselt isikukoodi. Isikukoodi 

kasutatakse ainult analüüsis vajalike andmete seostamiseks. Pärast seda muudetakse andmed 

anonüümseks. Andmetöötluse ja analüüsi viib läbi Haridus- ja Noorteamet. Teie lapse õpetajad 

ega teised kooli töötajad ei saa teada, kuidas Teie laps vastas. Vastused ei mõjuta mingil moel 

õpilase hindeid ega eksamitulemust. Küsitluse tulemus on analüüs, mis on anonüümne (st 

analüüsi tulemuste põhjal ei ole tuvastatav ükski osalenud isik ega tema antud vastused). 

Loodame, et olete nõus oma lapse osalemise ja isikuandmete töötlemisega. Loa andmiseks 

palume Teil täita järgnev nõustumisvorm. 

 

Lapse (edaspidi nimetatud Laps) andmed: 

Lapse nimi:  

Lapse isikukood:  

Lapse seadusliku esindajana luban Haridus- ja Noorteametil (Haridus- ja Noorteamet) 

kasutada Lapse isikuandmeid matemaatika ja eesti keele õpioskuste ja õpikeskkonna küsitluse 

läbiviimiseks. Kasutatavad isikuandmed on:  

- isikukood (Laps märgib selle küsimustikule); 

- küsimustiku küsimuste vastused (küsimused õpioskuste, -strateegiate ja 

õpimotivatsiooni iseloomustamiseks). 

- Lapse andmed Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) (andmed seostatakse 

küsimustikuga isikukoodi abil, andmed on sätestatud Vabariigi Valitsuse määruse 

„Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus“ § 26 lõikes 2). 

Lapse vastuseid ei näe õpetajad, kooli juhtkond ega klassikaaslased. 

Haridus- ja Noorteamet võib käesoleva nõusoleku alusel ülalnimetatud isikuandmeid koguda, 

salvestada, korrastada, säilitada, täiendada ja analüüsida. Isikuandmeid säilitatakse sama kaua 

kui lõpueksamit ehk 15 aastat. Muudele asutustele ja isikutele edastatakse ainult anonüümseid 

analüüsitulemusi, mitte isikuandmeid. Inimesel, kelle isikuandmeid kasutatakse, on 

andmekaitse üldmääruses sätestatud juhtudel ja tingimustel õigus nõuda juurdepääsu 

Nimi: _______________________________________________________________ 

Allkiri:  _____________________________ Kuupäev: ___________________________ 



 
  

 

andmetele, nende parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist või andmete ülekandmist 

teisele töötlejale. Võite käesoleva nõusoleku igal ajal tagasi võtta, saates e-kirja 

merit.kangro@harno.ee. Järelevalvet teostab ja kaebusi menetleb Andmekaitse Inspektsioon 

(info@aki.ee).   

  

Isikuandmete vastutav töötleja:  

Haridus- ja Noorteamet  

Lõõtsa 4, 11415 Tallinn  

Telefon 735 0500 

harno@harno.ee  

Uuringu projektijuht: merit.kangro@harno.ee  

Haridus- ja Noorteameti andmekaitsespetsialist: andmekaitse@harno.ee  

 


