ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON
Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu
ning et riigi tegevus oleks läbipaistev

ÕPILASTE JA VILISTLASTE NIMEKIRJADE
AVALDAMISE JUHEND
Juhend on kehtestatud isikuandmete kaitse seaduse
§ 33 lg 1 punkti 5 alusel 19. novembril 2008. a,
muudetud 19. märtsil 2013. a ja 7. septembril 2016.a

1. Juhend on suunatud haridusasutustele, selgitamaks õpilaste ning vilistlaste nimekirjade
avaldamist haridusasutuse võrgulehel.
2. Haridusasutused on Eesti Vabariigi haridusseaduse § 3 lg 2 mõistes eelkõige koolieelsed
lasteasutused, põhikoolid ja gümnaasiumid, kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid, ülikoolid,
huvikoolid ning täienduskoolitusasutused, samuti neid teenindavad teadus- ja metoodikaasutused.
3. Võrgulehel nimekirjade avalikustamine peab olema kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega,
mille kohaselt on isikuandmete avalikustamine lubatud isiku enda nõusolekul või kui
avalikustamine tuleneb mõnest seadusest.
4. Haridusasutus, mis täidab Eesti Vabariigi haridusseadusest ja teistest haridusalastest seadustest
tulenevaid avalikke ülesandeid, on avaliku teabe seaduse kohaselt teabevaldaja (§ 3). Kuid avaliku
teabe seadus (§-d 28-30), mis sätestab võrgulehel teabe avalikustamise põhireeglid, ei näe ette
õpilaste ega vilistlaste nimekirjade võrgulehel avalikustamist.
5. Haridusasutus võib seega õpilaste nimekirja avalikustada, kui selleks annavad nõusoleku
nimekirjas olevate alaealiste õpilaste seaduslikud esindajad (s.o lapsevanem või eestkostja) või
täisealised õpilased ise.
6. Ka juhul, kui nõusolek avalikustamiseks on antud, ei tohiks nimekirja avalikustada nii, et see on
interneti otsingumootoritele leitav. Sellisel juhul saab iga interneti kasutaja otsingumootorisse
õpilase nime sisestades teada, millises haridusasustuses laps käib. Sellisel viisil nimekirja
avalikustamine kujutab endast oluliselt suuremat eraelu puutumatuse riivet, kuid võib ka ohustada
lapse turvalisust.
7. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus annab koolile enesekorraldusõiguse. Kool saab oma sisemise
töökorralduse reeglid kehtestada hoolekogu ja õpilasesindusega kooskõlastatud kodukorras. Selles
võib ka reguleerida, millistel tingimustel avalikustatakse hooajaliselt (kooli minevate ja kooli
lõpetavate õpilaste) nimekirjad.
8. Vilistlaste nimekirjade avalikustamine on Eestis laialt levinud ja seda on peetud heaks tavaks.
Vilistlaste nimekirjade avalikustamise puhul ei esine enam ka ohtu alaealiste turvalisusele. Seetõttu
leiame, et vilistlaste nimekirjade avalikustamist võib aktsepteerida järgmistel tingimustel.

8.1. Vilistlase (või alaealise isiku seadusliku esindaja) nõudmisel tuleb selle vilistlase
andmete avalikustamine viivitamatult lõpetada. Vilistlane ei pea oma andmete
avalikustamise lõpetamise nõuet põhjendama.
8.2. Erivajadustega haridusasutuste (või klasside) vilistlaste nimekirju ei või avalikustada
internetis ilma nende inimeste nõusolekuta.

