
 

   

ISIKU- JA TERVISEANDMETE TÖÖTLEMISE, EDASTAMISE JA VAHETAMISE NÕUSOLEK 
ÕPPENÕUSTAMISTEENUSE OSUTAMISEL 

 

LAPSE ANDMED, KELLE KOHTA NÕUSOLEK ANTAKSE 

Ees- ja perekonnanimi       

Isikukood       

LAPSE ESINDAJA ANDMED 

Ees- ja perekonnanimi       

Isikukood       

e-posti aadress       

telefoninumber       

Isikukoodi puudumisel sünnikuupäev, e-posti aadressi olemasolul edastame Teile teated ja dokumendid krüpteeritult. 

 

TERVISEANDMETE TÖÖTLEMINE 

☐ Olen tutvunud Haridus- ja Noorteameti õppenõustamisteenuste käigus kogutavate isikuandmete töötlemise 

põhimõtetega (leitav www.rajaleidja.ee ning paberkandjal kõikides Rajaleidja keskustes). 

☐ Olen teadlik, et õppenõustamisteenuse osutamiseks töötleb Haridus- ja Noorteamet lapse/õpilase terviseandmeid, 

sh eripedagoogilisel, psühholoogilisel, sotsiaalpedagoogilisel ja logopeedilisel nõustamisel teostatavate uuringute ja 

hindamiste käigus saadud andmeid ning andmeid, mille olen ise nõustamiseks esitanud ja mis annavad teavet 

tervisliku seisundi kohta ning olen nõus nende andmete töötlemisega, välja arvatud edastamine ja levitamine. 

☐ Olen nõus, et õppenõustamisteenuse osutamiseks viivad Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad läbi 

lapse/õpilase logopeedilisi, eripedagoogilisi, psühholoogilisi ja sotsiaalpedagoogilisi hindamisi, kasutades erinevaid 
metoodikaid: ankeedid, küsimustikud, eakohased harjutused, ning tõenduspõhised testid psüühiliste protsesside 
hindamiseks (koolipsühholoogi hindamisvahendite komplekt; Tripodi VVS-N test jms). 

 
ISIKUANDMETE VAHETAMINE HARIDUSASUTUSE JA TERVISHOIUASUTUSEGA 

☐ Olen nõus, et Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustaja võib nõustamise käigus kaasata lasteaia või kooli, et 

saada teavet nõustatava lapse/õpilase kohta. 

☐ Olen nõus, et Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustaja võib edastada kaasatud haridusasutusele 

nõustamise käigus ja selle tulemusel selgunud õppetööks olulisi tähelepanekuid ja soovitusi. 

☐ Olen nõus, et Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustaja võib nõustamise käigus lapse/õpilase isikuandmed, 

sh terviseandmed edastada täiendavate meditsiiniliste uuringute tegemiseks või hinnangute andmiseks, et saada 
andmeid edasiseks nõustamiseks. 

 
 
Allkiri                                                          Kuupäev 
 
Nõusoleku andjal on õigus tutvuda enda ja lapse/õpilase andmetega ning nõuda andmete parandamist. Selleks palume 
pöörduda Rajaleidja keskusesse, kus teenust osutati või saata e-kiri aadressile rajaleidja@harno.ee.  
  
Nõusolekud võib igal ajal tagasi võtta. Selleks palume saata kiri aadressile andmekaitse@harno.ee. Nõusoleku tagasivõtmine 
ei mõjuta nõusoleku alusel toimunud andmete töötlemise seaduslikkust.  
 
 
ISIKUANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA: 
HARIDUS- JA NOORTEAMET   
Lõõtsa 4, Tallinn, 11415, telefon 735 0500, e-post: info@harno.ee 

http://www.rajaleidja.ee/
mailto:rajaleidja@harno.ee
mailto:andmekaitse@harno.ee
mailto:info@harno.ee
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