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Andmekaitse Inspektsiooni konverents





Õiguskantsler kui lasteombudsman

• Järelevalve teostaja
- Normikontroll
- Ombudsman
- Piinamise ja alandava kohtlemise vastane riiklik ennetus

• Lapse õiguste tutvustajaLapse õiguste tutvustaja
- ÜRO lapse õiguste konventsiooni tutvustamine
- Analüüsid ja uurimused

• Laste eestkõneleja lapse õiguste küsimuses
- Laste seisukohtade väljaselgitamine ja nende tutvustamine avalikkusele
- Laste ühiskonnaelus osalemise toetamine





Igaühel on kohustus teatada 

abivajavast lapsest!

Andmekaitse ei ole takistuseks!



Abivajav laps

ohus on

lapse

Hädaohus olev laps

ohus on

lapselapse

turvatunne, areng ja 
heaolu

lapse

elu ja tervis



Varane märkamine ja võrgustikutöö



Abivajavast lapsest teatamine



ABIVAJAVAST LAPSEST

teata

valla- või linnavalitsusele 
võimalusel otse lastekaitsetöötajale

HÄDAOHUS OLEVAST LAPSEST

teata

politseile
ja valla- või linnavalitsusele

Valla- ja linnavalitsuste kontaktid 
leiab siit:

www.eesti.ee/est/riik/omavalitsused

Politsei lühinumber 110
Politsei kliendiinfo 612 3000



Andmekaitse

• Valla- või linnavalitsus ja politsei on haldusorganid, 
kellel on seadusest tulenev avalik ülesanne abistada 
ja kaitsta last.

• Selle ülesande täitmise eesmärgil võivad valla- või 
linnavalitsus ja politsei töödelda isikuandmeid, mis 
puudutavad lapse abivajadust.
linnavalitsus ja politsei töödelda isikuandmeid, mis 
puudutavad lapse abivajadust.

• Valla- või linnavalitsus ja politsei on pädevad 
asutused, kellele võib edastada andmeid lapse 
abivajaduse kohta ilma lapse ja/või tema seadusliku 
esindaja nõusolekuta.



Abivajava lapse isikuandmete kaitse

• Nõuded töötajale
- Eesmärgikohane kasutamine
- Saladuses hoidmine väljaspool tööd
- Väljaõpe

• JuurdepääsupiirangJuurdepääsupiirang
- Asutusesiseseks kasutamiseks tunnistamine
- Vajadusel andmesubjekti teabe ja isikuandmete saamise õiguse piiramine

• Minimaalsus
- Lapse õiguste tagamiseks vajalike isikuandmete talletamine
- Mittevajalike isikuandmete kustutamine



Isikuandmete edastamise 
kanalid ja turvameetmed

• Kanalid: telefoniga, elektrooniliselt, kirja teel

• Turvameetmed:• Turvameetmed:
vajadusel info edastamise viis eraldi kokku leppida

nt vahetu kohtumine, isiklikult üleandmine, 

krüpteerimine jne



Abivajavast lapsest teataja 
isikuandmete kaitse

• Anonüümsus

• Juurdepääsupiirang

• Asutuse esindajana teataja andmetele üldjuhul • Asutuse esindajana teataja andmetele üldjuhul 
piirangut seada ei saa

• Teabenõude puhul teadmisvajaduse põhjendamine ja 
hindamine



Lapse abistamine





Tänan tähelepanu eest!

Margit Sarv – margit.sarv@oiguskantsler.ee

lasteombudsman.ee

www.oiguskantsler.ee


