
RÄPINA LASTEAED 

VIKERKAAR 

 

AVALDUS        Saabunud ______________________  

(täidab lasteaia direktor) 

Lapse perekonna ja eesnimi:…………………………………………………………………………… 

Sünnikuupäev: …………………….…………………. Isikukood: ……………………………………  

Lasteaia koha saamise soov: …………………………………………………………(kuupäev ja aasta)  

Elukoha aadress rahvastikuregistris: …………………………………………………………...............  

Kodune aadress: ……………………………………………….. Kodune keel ………………………..  

Ema perekonna ja eesnimi: ……………………………………….. ………Telefon: …………………  

Isa perekonna ja eesnimi: …………………………………………………. Telefon: …………………  

Lisaandmed või märkmed lapse kohta (arvamused lapse vajaduste suhtes): 

………………………………………………………………………………………………..………… 

…………………………………………………………………………………………………………..

Kas olete nõus, et Teie last pildistatakse/filmitakse lasteaia üritustel / Täita lisa 1: Nõusolek 

isikuandmete töötlemiseks.  

Lasteaia tasu arve maksja perekonna ja eesnimi: ……………………………………………… ……… 

e-mail:…………………………………………………………………………………………................ 

Koha kasutaja lepingu sõlmija perekonna ja eesnimi: ………………………………………………….  

Isikukood: ………………………………………………………………………………………………. 

 

Olen teadlik, et lasteaia tasu koosneb:  

1. Kohatasu 13 eurot kuus (Räpina Vallavolikogu määrus 23.03.2011 nr. 5)  

2. Toidupäeva maksumus 2,0 eurot (Räpina lasteaed Vikerkaar hoolekogu otsus § 15, lõige 7 punkt 4 

alusel), sellest Räpina valla lastele 0,19 eurot toitlustustoetus (Räpina Vallavolikogu otsus 23. märts 

2011 nr 13). 

 

Kohustun sõlmima lasteaiakoha kasutamise lepingu vähemalt kaks nädalat enne lapse lasteaeda 

tulekut.  

Allkiri         Kuupäev: 

 

 

 



LISA 1:  

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks  

Räpina Lasteaed Vikerkaar  

 

Isikuandmete vastutav töötleja on Lasteaed Vikerkaar (edaspidi lasteaed), aadress: Aia 7., 

Räpina 64504, e-post: vikerkaar@rapina.ee  

Lapse nimi ……………………………………………………………………………………. 

Lapse seaduslik esindaja ……………………………………………………………………...  

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on lasteaia elu kajastamine ning laste tunnustamine tubli 

saavutuse eest ja anda avalikkusele teavet lasteaia tegevuste kohta  

Nõusolek (tehke 

vastavasse ruutu 

märge) 

Lasteaia 

stendidel 

Lasteaia 

veebilehel/ 

ELIIS-is 

Sotsiaalmeedias Trükimeedias (nt. 

Räpina Rahvaleht) 

JAH EI JAH EI JAH EI JAH EI 

Lapse nimi         

Lapse foto, video         

Saavutatud 

tulemused 

        

 

Nõusoleku alusel avalikustatavaid andmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni. 

Avalikustamata andmed kustutatakse pärast nõusoleku tagasivõtmist. Avalikustatud andmeid 

ei kustutata kui see on tehniliselt võimatu (aastaraamatud vmt) või kui lapsevanem seda ei 

nõua (e-keskkonnad).  

Lapse seaduslikul esindajal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta esitades avalduse lasteaia 

direktorile.  

Kõigi andmekaitse kohta tekkivate küsimuste või muredega on lapsevanemal võimalik 

pöörduda lasteaeda e-posti aadressil: vikerkaar@rapina.ee Kui lapsevanem leiab, et andmete 

töötlemisel on rikutud tema või tema lapse õigusi, on tal õigus pöörduda Andmekaitse 

Inspektsiooni või kohtu poole.  

 

Olen tutvunud ja nõustun Lasteaed Vikerkaar andmekaitsetingimustega:  

Allkiri, nimi, kuupäev ………………………………………………………………………. 

mailto:vikerkaar@rapina.ee

