KAITSEVÄGI
ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
Märge tehtud …………………….
Juurdepääsupiirang kehtib kuni vajaduse möödumiseni,
kuid mitte kauem kui ……………………
Alus: AvTS § 35 lg 1 p 31, p 11, p 12

KINNITATUD
Kaitseväe juhataja 18.06.2020
käskkirjaga nr 147
AJATEENIJA KÜSITLUSLEHT
Vastutav töötleja: Kaitsevägi, Juhkentali 58, Tallinn, E-post: mil@mil.ee Telefon: 717 1155
Struktuuriüksus, kus toimub isikuandmete töötlemine:…………………………………………………….
Andmete kogumise eesmärk: koguda ajateenija kohta andmeid, mis ei sisaldu kaitseväekohustuslaste
registris (edaspidi KVKR), kuid on vajalikud ja olulised ajateenistuse korraldamise ja kaitseväe korralduse
seaduses Kaitseväele pandud ülesannete täitmise seisukohalt.
Andmete säilitamine: küsitluslehte säilitatakse struktuuriüksuse personaliosakonnas vastavalt isikuandmete
kaitse nõuetele kuni isiku ajateenistuse lõpuni. Küsitlusleht kustutatakse või hävitatakse ja selle alusel kogutud
andmed kustutatakse või hävitatakse1 hiljemalt kahe nädala jooksul peale isiku ajateenistuse lõppemist.
Isikuandmete
töötlemise
kohta
Kaitseväes
saab
https://mil.ee/kaitsevagi/isikuandmete-tootlemine-kaitsevaes/

rohkem

teavet

Kaitseväe

kodulehelt:

1. ÜLDANDMED (vastamine kohustuslik) ees- ja perekonnanime ning isikukoodi kasutatakse ajateenija tuvastamiseks, et
oleks võimalik aru saada, kelle kohta kogutavad andmed käivad. Elukoha ja sideandmeid (mobiiltelefoni nr ja e-post) kasutatakse, et
täpsustada KVKR-i kantud ning ajateenistuse jooksul ajateenijaga kontakti saavutamiseks vajalikke andmeid2. Avaldatud andmed
tehakse teatavaks struktuuriüksuse personaliosakonnale ning kompanii- ja rühmaülemale.

Ees- ja perekonnanimi
Isikukood
Tegeliku elukoha aadress
Mobiiltelefoni nr
E-post
1.1. EESTI KEELE OSKUS

andmeid keeleoskuse kohta kasutab Kaitsevägi, et planeerida eesti keele õppe korraldamist
ajateenijatele, kelle keeleoskuse tase ei võimalda aru saada ohutuseeskirjadest ja käskudest ning õppetundide sisust3. Andmed
on olulised väljaõppe ohutuks ja turvalises läbiviimiseks, vältimaks vähesest keeleoskusest tingitud ohtusid ajateenija elule ja
tervisele. Avaldatud andmed tehakse teatavaks struktuuriüksuse personaliosakonnale ning kompanii- ja rühmaülemale.

Hindan, et minu eesti keele oskus on tasemel, mis võimaldab osaleda õppetöös ning aru
saada ohutuseeskirjadest ja käskudest.
Hindan, et õppetundidest, ohutuseeskirjadest ja käskudest arusaamiseks vajan täiendavat
eesti keele õpet.

2. KONTAKTISIK

Kaitsevägi kasutab andmeid, et võtta ühendust ajateenija poolt nimetatud kontaktisikuga erakorraliste
vahejuhtumite korral (väga oluline on ajateenija enda poolt esitatud kontaktisiku kontaktandmete olemasolu nt õnnetusjuhtumi korral.
See on vajalik juhul, kui isik ise ei ole võimeline oma lähedastega ühendust võtma ning tagab selle, et teavitatakse isikut, keda
ajateenija soovib lasta teavitada) või erandkorras juhul, kui ajateenijaga ei ole võimalik tema linnaloal viibimise ajal ühendust saada.
Soovi korral võib esitada kahe isiku andmed. Avaldatud andmed tehakse teatavaks struktuuriüksuse personaliosakonnale ning
kompanii- ja rühmaülemale.

Ees- ja perekonnanimi
Tegeliku elukoha aadress
Mobiiltelefoni nr
Suhe ajateenijaga (ema, isa, õde,
vend, sugulane, sõber, muu)

Annan nõusoleku minu poolt punktis 2 kirja pandud kontaktisikute isikuandmete töötlemiseks ning
teavitan kontaktisikuks märgitud isikut, et Kaitsevägi töötleb tema andmeid minu ajateenistuse
perioodil, kustutades või hävitades need selle järgselt.
Ei soovi punktis 2 küsitud andmeid avaldada.
Seaduse alusel nõutavaid andmeid säilitatakse kuni säilitustähtaja lõpuni.
Andmete küsimine on õiguskantsleri hinnangul põhjendatud (Õiguskantsleri 30.08.2010 kiri nr 7-7/091764/1005014, p. 45).
3
Andmete küsimine on õiguskantsleri hinnangul põhjendatud (Õiguskantsleri 30.08.2010 kiri nr 7-7/091764/1005014, p. 54-55).
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3. VARASEM TÖÖKOGEMUS, LÄBITUD LISAKOOLITUSED JA ARVUTI KASUTAMISE OSKUS
andmeid kasutatakse väljaõppe paremaks planeerimiseks ja läbiviimiseks, arvestades, et varasemate kogemuste-teadmiste ja oskuse
seostamine uutega aitab uusi teadmisi paremini omandada4. Võimalusel ja ajateenija soovi korral kasutatakse ajateenija eelnevat
töökogemust ja oskuseid ajateenistuse jooksul mõnes konkreetses valdkonnas või üksuse staabis. Avaldatud andmed tehakse
teatavaks struktuuriüksuse personaliosakonnale ning kompanii- ja rühmaülemale.

Valdkonnad/ametikohad/töökogemus:...…………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………………………………………………
Läbitud lisakoolitused/kursused (mitte märkida põhi-, kesk- ja ülikooliharidust):……..…………..…………....…….
…...........…………………………………………………………………………………………………..…..
Arvuti kasutamise oskus (programmid ja/või tarkvara)……..……………..………………………..………..
Algtase.……………………………………………….…………………………………………….……..…..
Keskmine tase……………………………………………………………………………………….….…….
Spetsialisti tase………………………..…………………………………………………………..………….
Annan nõusoleku minu poolt punktis 3 kirja pandud isikuandmete töötlemiseks.
Ei soovi punktis 3 küsitud andmeid avaldada.

4. ANDMED ÕPPELAENU KOHTA

Kaitsevägi kasutab vastuseid võimaldamaks õppelaenu tagasimaksmise kohustusega
ajateenijal taotleda oma staatusest tulenevat soodustust (isikul on õigus taotleda ajateenistuses viibimise ajaks õppelaenu põhiosa
tagasimaksmise peatamist, intressi tasub sel ajal riik). Soodustuse saamiseks tuleb pangale esitada taotlus koos Kaitseväe tõendiga
ajateenistusse asumise kohta. Lisaks on võimalik taotleda Kaitseväelt krediidiasutustele esitamiseks tõendit ajateenistuses viibimise
kohta (teatud juhtudel on isikul võimalik iseseisvalt taotleda maksepuhkust vastavalt krediidiasutusega sõlmitud lepingule). Avaldatud
andmed tehakse teatavaks struktuuriüksuse personaliosakonnale.

Soovin õppelaenu põhiosa tagasimaksmise peatamise taotlemiseks tõendit ajateenistuses
viibimise perioodi kohta, et esitada see iseseisvalt (panga nimi)…………………………………………..
Soovin tõendit ajateenistuses viibimise perioodi kohta, et esitada see iseseisvalt (krediidiasutuse
nimi)………………………………….…………………………………………
Annan nõusoleku minu poolt punktis 4 kirja pandud isikuandmete töötlemiseks.
Ei soovi punktis 4 küsitud andmeid avaldada.

5. ERISUSED TOITLUSTAMISEL

Kaitsevägi kasutab vastuseid ajateenijate vajadustega arvestamisel (nii toitlustamisel
väeosas, kui toidupakid välitingimustes), kui ajateenistusse asunud isik on taimetoitlane, vegan, tal esineb laktoositalumatus vmt
toidutalumatusega seotud haigus. Osaliselt on tegemist eriliiki isikuandmetega, mille töötlemisel peab Kaitsevägi rakendama
täiendavaid kaitsemeetmeid. Avaldatud andmed tehakse teatavaks struktuuriüksuse kompanii- ja rühmaülemale, Kaitseväe toetuse
väejuhatuse vastavale toitlustuskompleksile ning personaliosakonnale.

Mul esineb laktoositalumatus, millest tingituna vajan erimenüüd teatud toitude osas.
(Tegemist on eriliiki isikuandmetega, mille töötlemisel peab Kaitsevägi rakendama täiendavaid kaitsemeetmeid).

Olen vegan.
Olen vegetaarlane.
Muu tervislikust seisukorrast tulenev erimenüü vajadus:……………………………………………
(Täpsustada võib punktiirjoonel või teavitades rühmaülema kaudu toitlustuskompleksi. Tegemist on eriliiki isikuandmetega, mille
töötlemisel peab Kaitsevägi rakendama täiendavaid kaitsemeetmeid).

Annan nõusoleku punktis 5 kirja pandud isikuandmete, sh eriliiki isikuandmete, töötlemiseks.
Ei soovi punktis 5 küsitud andmeid avaldada.

6. ID-KAART

Kaitsevägi kasutab andmeid, et võimaldada ajateenijal saada oma staatusest tulenevaid soodustusi ühistranspordi
kasutamisel. Lisaks lihtsustab ajateenistuses ID kaardi/digi-ID/Mobiil-ID või Smart-ID ja kehtivate PIN-koodide olemasolu ning
kasutamine oluliselt erinevate e-teenuste (digilugu.ee, riigiportaali eesti.ee, maanteeameti kodulehe jmt kaudu taotluste esitamine või
muud toimingud) kasutamist ajateenistuse kestel. Avaldatud andmed tehakse teatavaks struktuuriüksuse personaliosakonnale ning
kompanii- ja rühmaülemale.

Mul ei ole ID-kaarti.
Jah, mul on e-teenuste kasutamiseks olemas (märgista see, millega saad ajateenistuses olles eteenuseid kasutada ning mille puhul Sul on olemas ja kaasas kehtivad PIN-koodid):

ID-kaart

digi-ID

mobiil-ID

Smart-ID

Pean e-teenuste kasutamiseks uuesti taotlema vajalikud PIN–koodid.
Annan nõusoleku minu poolt punktis 6 esitatud isikuandmete töötlemiseks.
Soovin, et Kaitsevägi edastab minu andmed (ees- ja perekonnanimi ning isikukood) turvalisi
kanaleid pidi Tallinna Transpordiametile, et saaksin ajateenistuse jooksul kasutada Tallinna
ühistranspordis5 ID-kaardi-põhist tasuta sõidu õigust.
Soovin tõendit ajateenistuses viibimise perioodi kohta, et tõendada ühistranspordis kohaliku
omavalitsuse poolt (nt Tallinn, Pärnu, Maardu) ajateenijatele kasutamiseks ette nähtud tasuta sõidu
õigust.
Ei soovi punktis 6 küsitud andmeid avaldada.
4

Kaitseväe juhataja 03.03.2019 käskkiri nr 58 „Sõjaväelise väljaõppe eeskiri“.

5

Vormiriietuses kaitseväe ajateenijal on Tallinna ühistranspordis tasuta sõidu õigus ja seda tõendab valideeritud isikustatud Ühiskaart või
väeosa tõend ajateenistuses viibimise kohta (info: https://www.tallinn.ee/est/pilet/Kaitsevaelase-vormiriietuses-ajateenija).
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7. SPORT, HOBID JA HARRASTUSED

Kaitsevägi kasutab andmeid, et komplekteerida spordivõistkondi (sh võistlusteeelselt treeningute organiseerimine) ning võimalusel tagada ajateenijatele varem harrastatud spordialaga tegelemise jätkamine ning
arvestada ajateenijate vaba aja sisustamisel nende hobide ja harrastustega (vabaajaüritused, vahendid, jmt).6 Osade spordialade
puhul (olenevalt kogemusest ja tasemest), kooskõlastatult spordiinstruktori ning rühmaülemaga, on ajateenijal võimalik oma teadmisi
ja oskusi rakendada sporditundides abikoolitajana. Avaldatud andmed tehakse teatavaks struktuuriüksuse spordiinstruktorile ning
kompanii- ja rühmaülemale ning personaliosakonnale.

Spordiala/valdkond ...……………………….………tase…………….....................................................
Spordiala/valdkond ...………………………….……tase…………….....................................................

…...........………………………………………………………………………………………………………
Sportlikud saavutused.........................................................................................................................
…...........………………………………………………………………………………………………………
Hobid ja harrastused………………………………………………………………………………….……...
…………………………………………………………………………………………………………………
Soovin võimalusel esindada Kaitseväge spordivõistlustel.
Annan nõusoleku punktis 7 kirja pandud isikuandmete töötlemiseks.
Ei soovi punktis 7 küsitud andmeid avaldada.
8. TOPELTKODAKONDSUS Kaitsevägi kasutab andmeid, et vajadusel anda ajateenijale julgeolekualast teavet ning selgitada
individuaalselt topeltkodakondsusega kaasneda võivaid ohtusid reisimisel jmt olukordades ajateenistuse jooksul. Avaldatud andmed
tehakse teatavaks struktuuriüksuse kompanii- ja rühmaülemale, struktuuriüksuses julgeolekualaseid ohtusid selgitada oskavale
teenistujale ning personaliosakonnale.

Kinnitan, et oman ainult Eesti kodakondsust.
Kinnitan, et lisaks Eesti kodakondsusele oman järgmise riigi/riikide kodakondsust
……………………………………………………………………………………………………………
Ei soovi punktis 8 küsitud andmeid avaldada.
9. USULINE VEENDUMUS (tegemist on eriliiki isikuandmetega) Kaitsevägi kasutab andmeid, et vajadusel võimaldada ja
korraldada ajateenijate religioossete vajaduste täitmist ning üksuse kaplan saab ennast ette valmistada ning olla teadlik, millised
küsimused võivad tõusetuda. Usuliste veendumuste täpsustamise vajadus on tingitud sellest, et ajateenija usuline veendumus võib
olla vahepeal muutunud7. Avaldatud andmed tehakse teatavaks struktuuriüksuse kaplanile, kompanii- ja rühmaülemale ning
personaliosakonnale. Tegemist on eriliiki isikuandmetega, mille töötlemisel peab Kaitsevägi rakendama täiendavaid kaitsemeetmeid.

Kuulumine kirikusse, kogudusse või usuorganisatsiooni………………………………………………………..
Järgitav religioosne õpetus/suund……………………………………………………….……..…..…………..…..
Annan nõusoleku punktis 9 kirja pandud eriliiki isikuandmete töötlemiseks.
Ei soovi punktis 9 küsitud andmeid avaldada.

10. JUHTIMISÕIGUSE OMANDAMINE

Kaitsevägi kasutab andmeid, et vajadusel võimaldada ajateenijatel autokoolis õppimise
jätkamist või lubada ajateenija Maanteeameti poolt läbiviidavale eksamile. Teave juhtimisõiguse omandamise kohta aitab kaasa
väljaõppe planeerimisele ning juhtimisõiguse saamisel on võimalus rakendada ajateenijaid vastavatel ametikohtadel. Lisaks on
pooleliolevate õpingute puhul võimalus, et Kaitseväe poolt kompenseeritakse õpingute lõpetamiseks eksami maksumus. Avaldatud
andmed tehakse teatavaks kompanii- ja rühmaülemale ning personaliosakonnale.

Kinnitan, et mul on õpe autokoolis pooleli ning soovin jätkata …….kategooria juhtimisõiguse
omandamist.
Kinnitan, et ……kategooria juhtimisõiguse saamiseks on mul veel vajalik Maanteeameti poolt läbi
viidavate eksamite sooritamine.
Kinnitan, et ma ei õpi käesoleval hetkel autokoolis.
Ajateenija üleviimisel teise Kaitseväe struktuuriüksusesse edastatakse ka isikutoimik ja küsitlusleht.
Kaitsevägi lähtub isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse üldmäärusest8 ja teistest isikuandmete
töötlemist reguleerivatest õigusaktidest määral, mil isikuandmete töötlemine ei ole seotud Kaitseväe
tegevusega riigi sõjalisel kaitsmisel ja selle ettevalmistamisel ning osalemisel riigi sõjalise kaitse planeerimisel.
Olen teadlik, et mul on igal ajal õigus ankeedis antud nõusolekud tervikuna või osaliselt tagasi võtta
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat mõju ja see ei
mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud andmetöötluse seaduslikkust.

Andmed avaldanud isik ………………………………………………………………………………………
(nimi, kuupäev ja allkiri)

Kaitseväe esindaja:…………………………………………………………………………….………………
(auaste, nimi, ametikoht, kuupäev ja allkiri)
6

Andmete küsimine on õiguskantsleri hinnangul põhjendatud (Õiguskantsleri 30.08.2010 kiri nr 7-7/091764/1005014, p. 68-69).
Andmete küsimine on õiguskantsleri hinnangul põhjendatud (Õiguskantsleri 30.08.2010 kiri nr 7-7/091764/1005014, p. 72).
Isikuandmete kaitse üldmääruse ametlik pealkiri on: „Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta
isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta“. Avaldatud Euroopa Liidu Teatajas L 119,
04.05.2016, lk 1-88.
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