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Vastus selgitustaotlusele 

 

 

Saime Teie pöördumise koolis toimunud COVID-19 vaktsineerimise teemalise infotunni 

salvestamise ja salvestise väljastamise kohta. Toote välja, et Teie hinnangul on lapsevanemal 

õigus saada/nõuda/paluda kogu koolitöös kasutatavat infot ja õppematerjale.  

 

Selguse huvides lisame koopiasse ka kooli. Leiame, et antud juhul ei olnud tegemist kooli 

avalike ülesannete täitmisega ehk õppeteenuse osutamisega ja selle raames tehtud salvestisega. 

Kool lihtsalt võimaldas oma territooriumil sellise infotunni läbi viimist. Sellest salvestise 

tegemine ja hilisem jagamine eeldab aga kõigi puudutatud osalejate nõusolekut, seega ei või 

kool ilma salvestisel olevate isikute nõusolekuta seda jagada. Praegune probleem on tekkinud 

meie hinnangul kooli enda lubadusest teha salvestis hiljem kõigile kättesaadavaks.  

 

Juhime tähelepanu, et kui isikute nõusolekud puuduvad, siis peab salvestise jagamisel enne 

muutma nõusoleku mitte andnud isikud tuvastamatuks või salvestise kustutama. Soovitame 

edaspidi kas selliste infotundide salvestamist vältida või salvestada ainult loengu vormis 

(esinejaid, kellega on selleks eelnev kokkulepe). Küsimusi küsivate laste ja vanemate 

salvestamine ja hilisem teistele soovijatele kättesaadavaks tegemine saab toimuda vaid nende 

eelneval vabal tahtel antud taasesitamist võimaldaval nõusolekul. Küll aga on osalejatest ja 

nende pöördumistest salvestuse tegemise eesmärk algusest peale küsitav.  

 

Täpsustame, et IKÜM artikkel 15 alusel on vanemal õigus nõuda vaid enda ja enda last 

puudutavas osas olemasolevast videost koopiat (siis peab kool suutma need kohad välja lõigata 

ja väljastada). See annab õiguse nõuda vaid enda (sh enda alaealise lapse) andmete osas koopiat. 

Sel juhul peab vanem oma soovi selgelt väljendama ja nõude peab täitma kuu aja jooksul.  

 

Soovitame koolil edaspidiseks hoolega sarnased juhtumid segaduste vältimiseks läbi mõelda.  
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