Rakvere Põhikooli direktorile
Taotlus
Palun minu poeg/tütar võtta vastu ……………….. klassi alates ……………………….….a.
Andmed õpilase kohta
Õpilase ees- ja perekonnanimi ………………………………………………………………….
Isikukood …………………………………………………………………………………………..
Kodune keel ……………………………………………………………………………………….
Elukoha aadress…………………………………………………………………………………..
Aadress rahvastikuregistris………………………………………………………………………
Lapse telefoni nr …………………………… e-post ……………………….............................
Õpilane tuli kooli (kool/lasteaed/kodu)……………….....………………………………………
Eelmises koolis õpitud


A-võõrkeel

………………………………………………………



B-võõrkeel

………………………………………………………

Isikuandmed on vajalikud õpilase registreerimiseks ja andmete kontrollimiseks Eesti Hariduse
Infosüsteemis EHIS, elektroonilises koolihaldussüsteemis eKool ja õpilasraamatu täitmiseks. Kool kasutab
isikuandmeid sihipäraselt.

Andmed vanemate kohta
Isa ees- ja perekonnanimi ……………………………………………………………………….
Isa telefoni nr ……………………………………………………………………………………...
e-post ………………………………………………………………………………………
Ema ees- ja perekonnanimi ……………………………………………………………………..
Ema telefoni nr ……………………………………………………………………………………
e-post ……………………………………………………………………………………
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus § 11 lg 1 p 2 alusel on vanem kohustatud esitama koolile oma
kontaktandmed ja teavitama nende muutustest.

Olen nõus/ei ole nõus, et vajadusel võvad minu lapse toimetulekut koolis toetada kooli
tugispetsialistid (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, logopeed, psühholoog).
Vanema allkiri ……………………………………… Kuupäev ……………………………....a.
Isikuandmete töötlemise eest vastutav töötleja on Rakvere Põhikool (Tartu tn 2, 44309 Rakvere, telefon:
329 5930, rpk@rakverepk.ee).
Täidab kool
____________________________________________________________________________________
 lapse isikut tõendava dokumendi koopia
 õpilaspileti pilt
 vanema isikut tõendava dokumendi
 tervisekaart
koopia
 väljavõte õpilasraamatust
 koolivalmiduse kaart
 klassitunnistus

Nõusolek isikuandmete avalikustamiseks
25. maist 2018 muutus Isikuandmete kaitse üldmäärus. Seetõttu soovime saada Teie
nõusolekut/keeldumist õpilase isikuandmete avalikustamiseks.
Nõusolekut isikuandmete avalikustamiseks küsime õpilase nime, pildi, positiivsete
tulemuste ja õpilastööde avalikustamiseks koolimajas, kooli kodulehel, kooli
sotsiaalmeedia kanalites (nt Facebook), maakonnalehes. Isikuandmete töötlemise
eesmärgiks on koolielu kajastamine.
Rakvere Põhikool avalikustab õpilase andmeid järgmistel juhtudel:




Lapse nimi avalikustatakse kooli kodulehel üldsusele (1. klassi nimekiri, õpilased,
kes õpivad hindele „hea“ ja „väga hea“, lõpetajad, olümpiaadide ja võistluste
tulemused).
Lapsest kooli üritusel tehtud fotosid kasutatakse kooli kodulehel, kooli Facebooki
lehel ja klassi ajaveebis.
Lapse positiivseid õpi- ja võistlustulemusi kajastatakse kooli kodulehel, kooli
Facebooki lehel ja klassi ajaveebis.

Isikul on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmiseks tuleb esitada
taotlus rpk@rakverepk.ee.
Õpilase ees- ja perekonna nimi ………………………………………………………………..
Klass ………………………………………………………………………………………………
Õpilase seadusliku esindaja ees- ja perekonnanimi ………………………………………….
Annan/ei anna nõusoleku (sobiv vastus märkida ristiga) avaldada:
Jah

Ei

Nimi
Foto
Positiivsed tulemused
Õpilastööd

Kuupäev………………………………………………………………………………………
Õpilase seadusliku esindaja allkiri…………………………………………….

