ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE REGISTER
Andmakaitseametnik (kui kohaldub)

Kontakandmed
Organisatsiooni nimi

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Nimi

Aadress
E-post
Telefon

Akateemia tee 21/1, Tallinn
info@hitsa.ee
6 285 802

Aaddress
E-post
Telefon

Isikuandmetele on ligipääs (HITSA töötaja
nimi, ametikoht)

Isikuandmetele on ligipääs arendajal
(Webware OÜ töötaja nimi, ametikoht),
HANKELEPING NR 4-5.2/19-18

Esindaja (kui kohaldub)
-

Name

-

Aadress
E-post
Telefon

HITSA ISAK töötaja: Triinu Kadastik (IT projektijuht-analüütik/konsultant);
EENeti kasutajatoe osakonna töötajad: Ave Ploomipuu (osakonna juhataja), Karin Kiiranen (kasutajatoe koordinaator), konsultandid Marju Rosenberg, Merilin Kauksi,
Annika Nõmme, Mari Aasmäe;
EENeti teenuste osakonna töötajad: Tarmo Ainsaar (osakonna juhataja), süsteemiadministraatorid Sten Aus, Valmar Kuristik, Andres Ehrenpreis, Heigo Mändsaar, Jay
Ploomipuu;

Klemens-Augustinus Kasemaa (projektijuht); Piret Palgi (konsultant-analüütk/analüütik); Kaidy Teppe (testija); arendajad Rain Adamson ja Toomas Naadel;
Arendaja
EEA-st välja
Kas andmeid
edastamise korral
edastatakse EEAinfo kaitsemeetmete
st välja?
kohta ja riigi nimi

Vastutava töötleja nimi ja
kontaktandmed

Töötlemise kategooriad

Üldine kirjeldus tehnilistest
turvameetmetest

Kose valla finantsosakond

Töötasu arvestamisega seotud
isikuandmed, finantsarvestus

andmebaasid kaitstud salasõnaga või
sisenemine ainult id-kaardiga

ei

ePäeviku internewtipõhise rakenduse
kasutamise leping, 05.05.2014

OÜ ISP Büroo (reg.nr. 10728286)

(õppeinfosüsteem Stuudium), õpilaste,
lapsevanemate ja kontot omavate
koolitöötajate isikuandmed

andmebaasid kaitstud salasõnaga või
sisenemine ainult id-kaardiga

ei

EstJan Group OÜ teenusleping (IT) leping
170101-1 (11.10.2017)

EstJan Group OÜ, Jaanus Ester

IT-haldusest ja tark- ning riistvara
hooldusest tulenev isikuandmete
kasutamine

turvameetmete rakendamine on üks
eesmärkidest

ei

Kõue Perearstikeskus OÜ, kooliarst
Anne Ermel, kooliõde Merike Liibert

tervishoiuteenus õppuritele

paberkandjal dokumendid lukustatud
kappides, ruum lukustatud, andmebaasi
haldamine ainult konkreetse töötaja idkaardiga

ei

TööjaTervis OÜ (reg.nr.10962668),
Silver Saarik

töötervishoiuarsti teenus töötajatele

andmebaasi haldamine ainult konkreetse
töötaja id-kaardiga

ei

õpilaste isikuandmed toitlustamise
korraldamiseks

andmebaasi haldamine parooliga
konkreetse töötaja poolt

ei

Leping

27.12.2017 HTM DHS reg nr 5.1-4/17/1096;
HITSA DHS reg nr 4-3/2-17
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Kose valla
vaheline haldusleping 29.06.2018

Töö&Tervis OÜ leping 18 (12.05.2014)

internetiteenuse kasutamise leping ANC Konsult
OÜ (toiduainete ja kaloraažiarvestuse
ANC Konsult OÜ, Ando Meerbach
programm) (2011)
Riigi Infosüsteemi Amet, riigivõrgu kasutamise
kokkulepe 16-0006-063

RIA; taimar Peterkop

elektroonilise side teenus riigivõrgus, IP
ühendus, kontaktisiku isikuandmed

weebimajutus

Radicenter OÜ

tööalane e-postiaadress kõikide töötajate
osas

WebsiteBaker

andmed kasutatava seadme või
arvutivõrgu IP-aadressi, arvuti
veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi
tarkvaraversiooniga, IP-aadresse ei seota
isikut tuvastava teabega

riiklik register «Eesti Hariduse
Infosüsteem»

Haridust tõendavate dokumentide
alamregistri, õpetajate alamregistri,
õpilaste alamregistri andmetele on
juurdepääsuõigus: registrisse kantud isikul
teda puudutavate andmete osas; kõikidel
isikutel seaduse või välislepinguga
ettenähtud ülesannete täitmiseks.

kooli kodulehe majutus

Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning
põhimäärus

Lõpueksamite andmekogu asutamine ja
põhimäärus

„Eksamite infosüsteem”

Maksu- ja Tollimaet

Töötamise register Töötamise
registreerimise kohustus on kõigil
tööd võimaldavatel füüsilistel ja
juriidilistel isikutel.

ei
sisenemine ainult paroolidega isikupõhiselt

ei

andmete esitaja siseneb ainult id-kaardiga

ei

Andmekogu koosneb digitaalsest
andmebaasist ja veebipõhisest
kasutajaliidesest. Andmebaasi andmete
vastutav töötleja on Haridus- ja
koosseis, mille täpsem kirjeldus on lisas, on Teadusministeerium; volitatud töötleja on
järgmine:
Haridus- ja Teadusministeerium või temaga
isikuandmed; kontaktandmed;
halduslepingu sõlminud riigi sihtasutus
taotluse andmed; rolli andmed;
testiandmed; korralduslikud andmed.

ei

Töötamise registreerimise kord on
sätestatud maksukorralduse seaduse jaos
31 (§ 251–§ 258). Töötaja isikuandmed,
töölepingu sõlmimise aeg, ametinimetus,
töötamise liik, töökoha aadress

juurdepääs andmetele ainult volitatud isiku
id-kaardiga

ei

