
Isikuandmete töötlemine Tallinna Ülikoolis 

 

Käesolev isikuandmete kaitse poliitika on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
isikuandmete kaitse üldmäärusega (edaspidi üldmäärus) („Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel 
ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta“) ja 
isikuandmete kaitse seadusega. 

Tallinna Ülikoolile seadusega pandud ülesanne on edendada teadusi ja kultuuri, osutada 
ühiskonnale vajalikke õppe- ja teadus- ning muul loometegevusel põhinevaid teenuseid. 
Avalik-õigusliku juriidilise isikuna on ülikool avaliku teabe valdajaks kogu oma tegevuse 
ulatuses. 

Tallinna Ülikool, pidades oluliseks isiku privaatsust ja isikuandmete kaitset ning hinnates 
andmesubjekti usaldust, lähtub isikuandmete töötlemisel alljärgnevatest 
andmekaitsetingimustest: 

1. Mõisted ja lühendid 
1.1.„Andmesubjekt“ – tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik, kelle isikuandmeid Tallinna 

Ülikool töötleb, sh tasemeõppes või täienduskoolituses õppija, konverentsil osaleja, 
töötaja, teenuse osutaja, kodulehe külastaja, avalduse esitaja; 

1.2.„Isikuandmed“ – igasugune teave andmesubjekti kohta, sh nimi, isikukood, 
kontaktandmed, arvuti IP-aadress; 

1.3.„Isikuandmete töötlemine“ – isikuandmetega tehtavad toimingud, sh kogumine, 
säilitamine, kasutamine, muutmine, kustutamine; 

1.4.„Vastutav töötleja“ – isik, kes määrab isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; 
1.5.„Volitatud töötleja“ – isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel; 
1.6.„Kolmas isik“ – isik, kes ei ole andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ega 

nimetatud isikute töötaja; 
1.7.„Kolmas riik“ – riik, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik. 
1.8.„AKI“ – Andmekaitse Inspektsioon, isikuandmete kaitse järelevalveasutus; 
1.9.„TLÜ“ – Tallinna Ülikool, avalik-õiguslik juriidiline isik. 
 

2. Millistest tingimustest me lähtume 
2.1.TLÜ töötleb isikuandmeid talle õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks. 
2.2.TLÜ järgib talle õigusaktides määratud ülesannete täitmisel isikuandmete kaitse seaduses 

ning isikuandmete kaitse üldmääruses kehtestatud põhimõtteid. 
2.3.Kõik TLÜ tegevuse käigus loodud või saadud dokumendid, sh isikuandmeid sisaldavad 

dokumendid, registreeritakse dokumendihaldussüsteemis. 
2.4.TLÜ hoiab oma kasutuses olevaid isikuandmeid volitamatu ja mittesihipärase kasutamise 

eest. Isikuandmete kaitstuse ja õiguspärase töötlemise tagamiseks rakendab TLÜ 
organisatsioonilisi, tehnilisi jms meetmeid, mis seisnevad alljärgnevas: 

2.4.1. Isikuandmeid sisaldav teave on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud 
teabeks, millele on kehtestatud juurdepääsupiirang. Oma sisemise töökorraldusega 
püüame tagada, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks. Seepärast töötleme vaid 
neid isikuandmeid, mis eesmärgi saavutamiseks vajalikud ning võimaldame 
ligipääsu andmetele vaid neile ülikooli töötajatele, kes neid oma tööülesannete 
täitmiseks vajavad; 



2.4.2. TLÜ töötleb isikuandmeid paberkandjal või infosüsteemis. Infosüsteem, milles 
isikuandmeid töödeldakse ning dokumentidele kehtestatud asukohad, 
juurdepääsupiirangud ja säilitustähtajad on sätestatud ka TLÜ dokumentide loetelus; 

2.4.3. TLÜ võimaldab ligipääsu isikuandmetele ainult vastava väljaõppe saanud TLÜ 
töötajatele, kellel on õigus isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud 
isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks; 

2.4.4. Sõltumata juurdepääsupiirangust väljastab TLÜ dokumente asutustele või isikutele, 
kellel on seadusest tulenevalt vastava dokumendi väljanõudmise õigus (kohtud, 
kohtutäiturid, politseiametnikud jt vastava pädevusega isikud). 

2.4.5. Isikuandmeid, mida TLÜ enam ei vaja, sh säilitustähtaja möödumise tõttu, 
kustutatakse. 

 

3. Üliõpilaskandidaadi isikuandmete töötlemine 
3.1.TLÜ töötleb ülikooli õppima asuvate üliõpilaste, õppurite isikuandmeid (sh edastame) vaid 

oma avaliku ülesande täitmise raames ja meiega sõlmitud lepingu ning ülikoolile pandud 
juriidilise kohustuse täitmiseks. 

3.2.TLÜ töötleb vastutava töötlejana rakenduskõrgharidusõppesse, bakalaureuse- või 
magistriõppesse, bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppesse või doktoriõppesse 
(tasemeõppesse) kandideerinud isikute andmeid. Üliõpilaskandidaadi isikuandmeid töötleb 
ülikool sisseastumise infosüsteemi (SAIS) või rahvusvahelise kandideerimissüsteemi 
DreamApply kaudu esitatud nõusoleku alusel. SAIS-i kaudu esitatud isikuandmete 
töötlemise ulatuse ja põhimõtetega saab tutvuda siin. Samad põhimõtted DreamApply 
kohta leiab siit. 

3.3.Üliõpilaskandidaadi isikuandmed jõuavad SAIS-i riiklike registrite (rahvastikuregister, 
Eesti hariduse infosüsteem (EHIS) ja eksamite infosüsteem (EIS)) kaudu või sisestatakse 
süsteemi kandidaadi esitatud paberdokumentide või info alusel. Üliõpilaskandidaat annab 
nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks SAIS-is nii sel juhul, kui ta sisestab sinna 
andmed ise, kui ka juhul, kui need sisestab sinna ülikool tema paber- või elektroonilise 
avalduse alusel. Ülikool võib andmete kontrollimiseks esitada SAIS-is päringuid riiklikesse 
registritesse. Samuti võib ülikool registripäringuid korrata, et kontrollida avalduse 
esitamise hetkel kestnud õpingute lõpetamist või uuendada kandidaadi teatise alusel tema 
nime, juhul kui see on muutunud. Ülikool võib kontrollida kandidaadi esitatud 
dokumentide (nt rahvusvaheliste keeletõendite) kehtivust ja autentsust asjakohastest 
registritest ning esitada kvalifikatsiooni hindamiseks välisüliõpilaskandidaadi 
isikuandmeid, sealhulgas haridusandmeid kandidaadi nõusoleku alusel Haridus- ja 
Noorteameti struktuuriüksusesse Eesti ENIC/NARIC Keskus. 

3.4.TLÜ võib isikutele, kes on andnud vastuvõtuavaldusele vastava nõusoleku, saata vastuvõtu 
tagasisideküsitluse ning töödelda sealt saadud andmeid vastuvõtuprotsessi parendamise 
eesmärgil. 

3.5.Pärast vastuvõtuotsuse tegemist kannab TLÜ vastuvõetute isikuandmed õppeinfosüsteemi 
(ÕIS) ja töötleb neid järgmises peatükis kirjeldatud põhimõtete alusel. 
 

4. Üliõpilase isikuandmete töötlemine 
4.1.TLÜ töötleb vastutava töötlejana ÕIS-i ja teiste õppetööd toetavate infosüsteemide kaudu 

järgmisi tasemeõppe üliõpilase isikuandmeid: 
4.1.1. ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, päritolu, kodakondsus ning 

kontaktandmed. Nende isikuandmete töötlemise peamine eesmärk tuleneb Tallinna 
Ülikooli seadusest ja kõrgharidusseadusest ning see töötlemine on vajalik üliõpilase 
isikustamiseks, õppetöö korraldamiseks, üliõpilasele ülikooli arvutivõrgu 



kasutajakonto loomiseks ja akadeemiliste dokumentide väljastamiseks. 
Kontaktandmeid kasutab TLÜ ka selleks, et saata kutseid ülikooli uuringutes 
osalemiseks ning edastada olulist teavet TLÜ organisatsioonide (näiteks 
üliõpilasesindus) ja ülikoolis toimuva kohta (näiteks sündmused); 

4.1.2. õppetöö korraldamiseks vajalikud haridusandmed, näiteks andmed varasema 
hariduse, omandatava kõrghariduse (õppekava ja selles tehtavad valikud, õppevorm 
ja -koormus, õppe algus- ja lõpukuupäev, õppetöö tulemused) ning töökogemuse 
kohta; 

4.1.3. toetuste, stipendiumide, õppekulude hüvitamise vabastuste ja akadeemiliste 
puhkuste taotlemiseks ja kontrollimiseks vajalikud andmed, sealhulgas 
finantsandmed, näiteks pangakonto number, andmed perekonnaliikmete kohta ning 
kaitseväeteenistuses olemise andmed; 

4.1.4. eriliigilised isikuandmed, mida sisaldavad näiteks õppekulude hüvitamise vabastuse 
taotlemiseks, erivajadustest tulenevate kohanduste taotlemiseks, eksamilt 
puudumise põhjendamiseks esitatavad meditsiiniasutuse tõendid ning 
akadeemilisele puhkusele lubamise avaldused ja stipendiumitaotlused. 

4.2.Üliõpilase andmete sellise töötlemise õiguslik alus on TLÜ seadusjärgne kohustus ja/või 
avalikes huvides olev ülesanne (õppekorraldus). Õiguslik alus tuleneb riiklikest 
õigusaktidest (näiteks kõrgharidusseadus, Tallinna Ülikooli seadus, õppetoetuste ja 
õppelaenu seadus, kutseseadus, välismaalaste seadus), mille täitmist reguleeritakse 
määruste (näiteks riiklike stipendiumite määrus, diplomi ja akadeemilise õiendi määrus, 
EHIS-e põhimäärus) ja ülikooli õigusaktidega (näiteks vastuvõtutingimused ja -kord, 
õppekorralduse eeskiri, doktoriõpingutee ja doktoritöö kaitsmise eeskiri, stipendiumite ja 
toetuste taotlemise määramise ja maksmise korrad); 

4.3.TLÜ töötleb üliõpilase isikuandmeid mitmes infosüsteemis: ÕIS-is, dokumendihalduse 
infosüsteemis ning e-õppe keskkondades (nt Moodle, Google Classroom). E-õppe 
keskkondade kasutajal on võimalik täiendada oma kasutajaprofiili vabatahtlike andmetega, 
mis aitavad parandada e-õppe keskkonna kasutusmugavust. Nende andmete töötlemise 
õiguslik alus on kasutaja nõusolek. Kasutajal on õigus neid andmeid igal ajal muuta ja 
kustutada. 

4.4.Kui üliõpilane taotleb toetust ülikoolivälistelt isikutelt (näiteks koostööpartnerid, toetuse 
andjad) või osaleb projektides, mida rahastavad ja kontrollivad ülikoolivälised isikud, 
edastab ülikool üliõpilase andmed neile isikutele. Sel juhul on isikuandmete töötlemise alus 
üliõpilase nõusolek, mille ta on andnud avaldust ja/või taotlust esitades. 

4.5.Vilistlaste kontaktandmeid võib ülikool õigustatud huvi alusel kasutada vilistlasuuringute 
läbiviimiseks, edasiõppimisvõimaluste ja vilistlastegevuse tutvustamiseks. 

 

5. Täiendusõppija isikuandmete töötlemine 
5.1.TLÜ töötleb vastutava töötlejana täiendusõppes (täienduskoolitus, tasemeõppeaine 

täiendusõppena) õppivate isikute andmeid. Ülikool töötleb täiendusõppe korraldamise, 
dokumentide koostamise ja aruandluse eesmärgil eelkõige järgmisi täiendusõppija 
isikuandmeid: 

5.1.1. ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed, töökoht, hariduse ja 
töökogemuse andmed, maksja andmed; 

5.1.2. üldhariduskoolide õpilastele mõeldud koolitusel, sealhulgas Õpilasakadeemias ja 
BFM filmikoolis osaleva täiendusõppija kool ning klass; 

5.1.3. rahvusvahelisse suve- ja talvekooli kandideerija andmed, mis on esitatud 
registreerimisvormil; 



5.1.4. täiendusõppija andmed, mis on esitatud registreerimislehel, ja tema õppetulemused 
täienduskoolituse läbimisel; 

5.1.5. muud täiendusõppija isikuandmed. Neid kogub ülikool täiendusõppija nõusoleku 
alusel ja täiendusõppe rahastaja nõudel olenevalt koolitustellimusest. Sellest teavitab 
ülikool täiendusõppijat eraldi. 

5.2.Täiendusõppija isikuandmete sellise töötlemise õiguslik alus on olenevalt täiendusõppe 
liigist kas seadusjärgne kohustus ja/või avalikes huvides täidetav ülesanne. Õiguslik alus 
tuleneb riiklikest õigusaktidest (näiteks täiskasvanute koolituse seadus, välismaalaste 
seadus), mille täitmist reguleeritakse määruste (näiteks EHIS-e põhimäärus) ja ülikooli 
õigusaktidega (näiteks täiendusõppe eeskiri). Tasulise koolituse korral võib isikuandmete 
töötlemise õiguslik alus olla ka täiendusõppijaga sõlmitud leping. 

5.3.Kui täiendusõppija annab eraldi nõusoleku, siis: 
5.3.1. kasutab ülikool tema e-posti aadressi info saatmiseks teiste TLÜ poolt korraldatavate 

koolituste kohta, lisades täiendusõppija asjaomase infolisti liikmeks. Täiendusõppija 
saab end listikirjas oleva lingi kaudu igal ajal infolistist kustutada; 

5.3.2. töötleb TLÜ täiendusõppija vabatahtlikult antud isikuandmeid temaga sõlmitud 
lepingu ja/või seadusjärgse kohustuse täitmiseks. 

5.4.Täiendusõppes osalenud abiturientide kontaktandmeid võib ülikool täiendusõppija eelneva 
nõusoleku alusel kasutada oma turundustegevuses, et pakkuda neile ülikooli tasemeõppes 
edasiõppimise võimalusi. 

5.5.Andmed üldhariduskooli õpilase osalemise kohta koolitusel, sealhulgas Õpilasakadeemias, 
võib ülikool õigustatud huvi alusel edastada tema koolile. Samuti võib ülikool õigustatud 
huvi alusel edastada teabe täiendusõppija kohta kolmandale isikule, kes on täiendusõppe 
eest tasunud (näiteks täiendusõppija tööandja). 

5.6.TLÜ töötleb täiendusõppija isikuandmeid vajadusel mitmes infosüsteemis: TÕIS-is, 
ÕIS-is, dokumendihalduse infosüsteemis ning e-õppe keskkondades Moodle ja 
eDidaktikum. 

5.7.Kui täiendusõppija on registreerinud TLÜ koolitusele täienduskoolituste infosüsteemis 
Juhan, edastatakse tema andmed TLÜ-le kui volitatud töötlejale. Pärast koolitust saadab 
TLÜ õppetulemused infosüsteemi Juhan. Selleks on ülikool volitatud nõusoleku alusel, 
mille täiendusõppija on andnud registreerimisel infosüsteemi Juhan kasutajaks. 
Täiendavalt vt ka täienduskoolituste infosüsteemi Juhan kasutustingimusi. 

5.8.Isikuandmeid sisaldavad koolituse materjalid (näiteks registreerimislehed) hävitatakse 
pärast kogutud andmete eesmärgi saavutamist. 
 

6. Tööle kandideerija isikuandmete töötlemine 
6.1.TLÜ töötleb vastutava töötlejana peamiselt järgmisi Tallinna Ülikooli tööle kandideeriva 

isiku andmeid: 
6.1.1. isiku tuvastamiseks vajalikud andmed, eelkõige ees- ja perekonnanimi; 
6.1.2. kontakteerumiseks vajalikud andmed: e-posti aadress, telefoninumber; 
6.1.3. töölevõtmiseks vajalikud andmed, näiteks hariduse, täienduskoolituse ja 

töökogemuse ning teadus- ja arendustegevuse andmed. 
6.2.Kui isik on esitanud kandideerimiseks nõutud andmed, eeldame, et ta on nõus oma 

isikuandmete töötlemisega töölevõtmise eesmärgil. 
6.3.Kui isik on oma kandideerimisdokumentides esitanud soovitajate andmed, eeldame, et ta 

on nõus, kui ülikool võtab soovitajatega ühendust. 
6.4.Kui äraütleva vastuse saanud kandidaat annab eraldi nõusoleku, võime sobivuse korral teha 

kandidaadile ettepaneku osaleda mõnel järgmisel TLÜs välja kuulutatud konkursil. 
6.5.Äraütleva vastuse saanud kandidaadi kandideerimisdokumente säilitame õigustatud huvi 

alusel võimalike õigusvaidluste lahendamise eesmärgil üks aasta alates äraütlevast otsusest. 



6.6.Kandidaatide eelvaliku tegemiseks võime kasutada psühhomeetrilisi teste (näiteks vaimse 
võimekuse test ja isiksusetest), juhul kui kandidaat on andnud selleks testikeskkonnas 
nõusoleku. Testitulemuste tõlgendamise põhjal võib TLÜ saada testi korraldajalt kui 
isikuandmete volitatud töötlejalt kandidaadi kohta veel isikuandmeid (näiteks 
isikuomaduste kohta). 

6.7.Akadeemiliste töötajate ning mitteakadeemiliste töötajate töölevõtmisel töödeldakse 
isikuandmeid erinevalt. 

6.8.Mitteakadeemiliste töötajate töölevõtmisel tutvuvad asjakohaste 
kandideerimisdokumentidega ainult töölevõtuprotsessis osalevad TLÜ töötajad. Neid 
dokumente ja nendes sisalduvaid isikuandmeid ei avaldata kolmandatele isikutele. 
Kandidaatide isikuandmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud 
(sealhulgas pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel. 

6.9.Akadeemiliste töötajate ametikohtade täitmisel tutvuvad asjakohaste 
kandideerimisdokumentidega lisaks töölevõtuprotsessis osalevatele TLÜ töötajatele 
vajadusel (näiteks kõrgemate ametikohtade täitmisel) ka ülikoolivälised eksperdid. 
Kandidaatide isikuandmed on juurdepääsupiiranguga info, millele nimetamata kolmandad 
isikud (sealhulgas pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud 
juhtudel. Konkursi läbiviimisel lähtume Tallinna Ülikooli töösuhete eeskirjast. 

 

7. Töötajate isikuandmete töötlemine 
7.1.TLÜ töötleb vastutava töötlejana töölepingu alusel ja õigusaktidest (näiteks 

maksuseadused, töötamist puudutavad seadused, raamatupidamise seadus) tulenevate 
kohustuste täitmiseks järgmisi ülikooli töötaja isikuandmeid: 

7.1.1. isiku tuvastamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle 
puudumisel sünniaeg ning kodakondsus; 

7.1.2. töölepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikud kontaktandmed: e-posti aadress, 
telefoninumber ja postiaadress; 

7.1.3. perekondlikud ja sotsiaalsed andmed, näiteks andmed töötaja laste kohta lastega 
seotud puhkuste võimaldamiseks, töötaja või tema lähedase surmatõend 
matusetoetuse maksmiseks, tõend kaitseväeteenistuse või õppekogunemise 
kohustuse jm kohta; 

7.1.4. kvalifikatsiooni ja enesetäiendamist puudutavad andmed; 
7.1.5. finantsandmed, näiteks pangakonto number, avaldus tulumaksuvaba miinimumi 

arvestamiseks ja pensioniinfo; 
7.1.6. töösuhet puudutavad andmed, näiteks arenguvestluse ja atesteerimise dokumendid; 
7.1.7. andmed töötaja terviseseisundi kohta, näiteks tervisetõendid, tervisekontrolli 

otsused, andmed tööõnnetuste ja kutsehaiguste kohta. 
7.2.Isikuandmeid töötleb ülikool õigustatud huvi alusel ka oma haldusülesannete täitmiseks ja 

turvalisuse tagamiseks (sealhulgas töötajate andmete registreerimisel andmebaasides). 
 
 

8. Tallinna Ülikooli veebilehe www.tlu.ee külastamine 
8.1.TLÜ kasutab oma veebilehel www.tlu.ee küpsiseid (cookies). Küpsised on väikesed failid, 

mis laaditakse alla kasutaja seadmele võrgulehtede poolt, mida veebilehe kasutaja külastab. 
Küpsiste kasutamise eesmärk on eristada kasutajat veebilehte külastavatest teistest isikutest 
ning suurendada läbi saadud informatsiooni veebilehe kasutusmugavust. Küpsise abil 
salvestatakse info kasutaja IP, veebilehitseja tüübi ning versiooni, veebilehe külastamise 
aja ja kestuse kohta, kasutaja eelistuste ja huvide kohta, jms. 

8.2.TLÜ veebilehel www.tlu.ee kasutatavad küpsised: 



8.2.1. Tehnilised ja funktsionaalsed küpsised – võimaldavad külastajatel veebilehte 
kasutada ning muuta selle kasutamine mugavamaks; 

8.2.2. Analüütilised küpsised (Google Analytics) – aitavad meil pidada statistikat veebilehe 
kasutatavuse ja külastatavuse kohta ning analüüsida veebikülastajate käitumist lehel. 
TLÜ kasutab saadud teavet enda veebilehe teenuste igakülgseks parandamiseks ja 
täiendamiseks; 

8.2.3. Kommertsliku eesmärgiga küpsised – kasutame neid Teile reklaami esitamiseks ja 
suunamiseks. Sisseastumiskampaania perioodi jooksul võib ülikool teha oma 
veebilehe külastajale suunatud reklaami IP-aadressi põhiselt; 

8.2.4. Kolmandate isikute küpsised. Kolmandate isikute loodud küpsiseid kasutab ülikool 
peamiselt reklaamide kuvamiseks, turunduseks ja veebilehe külastatavuse statistika 
tegemiseks; 

8.2.5. autentimisküpsised, mida veebileht kasutab sisselogitud kasutaja identsuse 
kontrollimiseks. 

8.3.Kui Te ei soovi, et küpsiseid salvestatakse Teie arvutisse, siis saate need blokeerida oma 
veebilehitseja sätetes. 

8.4.Juhime tähelepanu, et TLÜ veebilehe külastamine on võimalik ka küpsiste kasutamist 
keelates, kuid võib siiski juhtuda, et teatud teenused või saidi teatud osad ei tööta 
ootuspäraselt. Küpsistest keeldumine võib piirata TLÜ veebilehe kasutamisvõimalusi. 

8.5.Samuti tuleb tähele panna, et TLÜ veebileht sisaldab ka linke teistele veebilehtedele ning 
TLÜ ei vastuta andmete jagamise eest teistel veebilehtedel ega teiste veebilehtede 
privaatsuspoliitika eest. 

 

9. Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse 
9.1.TLÜ edastab isikuandmeid kolmandale isikule ja/või kolmandasse riiki, ainult seaduse, 

lepingu, nõusoleku või õigustatud huviga määratud eesmärgil ja ulatuses järgides kõiki 
andmekaitset reguleerivaid õigusakte. Kui TLÜ-l tekib talle määratud ülesannete täitmiseks 
vajaduse edastada isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu või nendega võrdsustatud 
territooriumitele, on isikuandmete kaitse määruse artikli 45 kohaselt vajadus garanteerida 
isikuandmete kaitse võrdväärne tase väljapool ELi piire vähemalt samal tasemel, kui see 
on ELi piires. Juhul, kui sihtriigi territooriumil ei ole meile teadaolevalt isikuandmete kaitse 
tase võrdväärne ELi territooriumil kehtiva tasemega, siis me teavitama Teid vastavast 
asjaolust kirjalikult e-posti teel ning Teil on võimalik anda oma andmete edastamiseks või 
edastamise keelamiseks vastav kinnitus. 
 
 

10. Selgitustaotlusele, märgukirjale, teabenõudele ja teistele kirjadele vastamine 
10.1. Isikuandmeid kasutatakse päringutele vastamiseks. Kui vastuse koostamiseks tuleb 

teha järelepärimine kolmandalt isikult, siis avaldatakse talle isikuandmeid minimaalses 
mahus. Kui kirjale vastamine on teise asutuse pädevuses, edastatakse see vastamiseks 
vastavale asutusele ning kirja edastamisest teavitatakse selle saatjat. 

10.2. Eraisikutega peetav kirjavahetus on juurdepääsupiiranguga. Kui keegi soovib isiku 
kirjavahetusega tutvuda ja esitab selleks teabenõude, vaadatakse kirja sisu üle ja 
otsustatakse, kas dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Väljaantavale 
dokumendile ei jäeta alles isiklikke kontaktandmeid, nagu (e-)posti aadress või 
telefoninumber. Muudel juhtudel sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. 
Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduses. 



10.3. Asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus dokumentidega 
tutvumiseks (nt kohtueelne menetleja või kohus) väljastame me need hoolimata 
juurdepääsupiirangust. 

10.4. Tallinna Ülikoolile adresseeritud pöördumisi ja kirju säilitatakse dokumentide loetelus 
märgitud säilitustähtajani. Tähtaja ületanud dokumendid hävitatakse. 

 

11. Videojälgimine 
11.1. Külastades Tallinna Ülikooli palume arvestada sellega, et ülikooli territooriumil ja 

hoonetes viibivate isikute ja ülikooli vara kaitseks kasutatakse ööpäevaringselt töötavat 
jälgimisseadmestikku. Andmeid säilitatakse 30 kalendripäeva ning õigustatud huvi korral 
saab nendega tutvuda, esitades motiveeritud taotluse e-postiaadressile tlu@tlu.ee. 

11.2. TLÜ kasutab videojälgimist turvameetmena võõraste isikute põhjuseta tööruumidesse 
sisenemise takistamiseks ja ülikooli töötajate, õppijate ja kolmandate isikute turvalisust 
ohustavate olukordade ennetamiseks, turvalisuse tagamiseks, ohuolukordadele 
reageerimiseks ning ülikooli vara kaitseks. 

11.3. Videojälgimisseadmete abil jälgitakse ülikooli õuealasid, sissepääsualasid, koridore, 
fuajeesid. 

11.4. Videojälgimissüsteemi kasutamisest ülikooli territooriumil või ruumides teavitab 
vastavasisuline silt. 

11.5. TLÜ poolt töödeldavate isikuandmete turvalisuse tagamiseks välditakse kõrvaliste 
isikute ligipääsu jälgimisseadmetele ja videojälgimissüsteemile hoidmaks ära salvestiste 
omavolilise jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise. 

11.6. Jälgimisseadmetele ja videojälgimissüsteemile pääseb ligi üksnes vastava väljaõppe 
saanud TLÜ töötajad, kellel on õigus isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud 
isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. 

11.7. TLÜ- l on õigus kogutud andmeid edastada õiguskaitseasutustele, riigi- ja kohaliku 
omavalitsuse asutustele. 

11.8. TLÜ edastab videojälgimissüsteemi salvestisi ainult õigusrikkumise menetluses 
õigusrikkumist seaduse kohaselt menetleva asutuse nõudmisel ja salvestiste olemasolu 
korral. 
 

 
12. Õigus oma andmetega tutvuda 
12.1. Soovi korral saate rohkem teavet enda isikuandmete töötlemise kohta. Igaühel on õigus 

enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda ning nõuda ebaõigete isikuandmete 
parandamist. Kui isikuandmed on juurdepääsupiiranguga, peab Tallinna Ülikool eelnevalt 
veenduma isiku isikusamasuses. 

12.2. Kui Teie isikuandmete töötlemiseks või neile juurdepääsu võimaldamiseks ei ole enam 
seaduslikku alust, võite nõuda nende kasutamise piiramist või lõpetamist, kustutamist või 
andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Võimalik on paluda parandada või 
eemaldada Teie kohta käivad andmeid, mis on ebakorrektsed või mille talletamist Te ei 
soovi. 

12.3. Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimuste tekkimisel pöörduge TLÜ poole 
järgnevatel kontaktidel: aadress: Tallinna Ülikool, Narva mnt 25, 10120 Tallinn, telefon: 
+372 640 9101; e-post: tlu@tlu.ee. Andmekaitsespetsialist, telefon: +372 640 9102, e-post: 
andmekaitsespetsialist@tlu.ee. 

12.4. Isikul ei võimaldata tema kohta Tallinna Ülikoolis kogutud andmetega tutvuda, kui see 
võib: 

12.4.1. teise isiku õigusi ja vabadusi; 



12.4.2. takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist; 
12.4.3. raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses; 
12.4.4. ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist. 

12.5. Eelkirjeldatud põhimõtted ei hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele 
Tallinna Ülikooli veebilehel viidatakse, kuid mida ei halda Tallinna Ülikool. 

 
13. Kaebuste esitamine 
13.1. Kui andmesubjekt leiab, et TLÜ on isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on 

tal igal ajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu 
poole. 

13.2. Kui Teie alaline elukoht on mõnes muus EL liikmesriigis, leiate vastava asutuse 
kontaktinfo siit. 

13.3. Tallinna Ülikool jätab endale õiguse igal ajal ja ühepoolselt andmekaitsetingimusi 
muuta. 


