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KIKINNITATUD
Kaitseväe juhataja 27.09.2018
käskkirjaga nr 212
AJATEENIJA KÜSITLUSLEHT
Vastutav töötleja: Eesti Kaitsevägi, Juhkentali 58, Tallinn, E-post: mil@mil.ee Telefon: 717 1900
Struktuuriüksus, kus toimub isikuandmete töötlemine:……………………………………………………………….
Andmete kogumise eesmärk: koguda ajateenija kohta andmeid, mis ei sisaldu kaitseväekohustuslaste
registris (edaspidi KVK), kuid on vajalikud ja olulised ajateenistuse korraldamise seisukohalt.
Andmete säilitamine: küsitlusleht 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.
Küsitluslehe täitmine on vabatahtlik, välja arvatud üldandmed.

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 KVK-sse kantud ning vajadusel ajateenijaga ajateenistuse jooksul kontakti saavutamiseks vajalikke andmeid2.
Arvelduskonto number edastatakse Kaitseväe toetuse väejuhatuse raamatupidamiskeskusele ning see on vajalik ajateenija toetuse ja
hüvitise maksmiseks. Avaldatud andmed tehakse teatavaks struktuuriüksuse personaliosakonnale ning kompanii- ja rühmaülemale.

Ees- ja perekonnanimi
Isikukood
Tegeliku elukoha aadress
Mobiiltelefoni nr
E-post
Arvelduskonto number3 (kui
arvelduskonto kuulub teisele isikule, siis
märkida ka vastava isiku nimi)

2. KONTAKTISIK (vastamine vabatahtlik)

andmeid kasutab Kaitsevägi, et ühendust võtta ajateenija poolt nimetatud
kontaktisikuga erakorraliste vahejuhtumite korral (väga oluline on ajateenija enda poolt esitatud kontaktisiku kontaktandmete
olemasolu nt surmajuhtumi või õnnetusjuhtumi ning tervisekahjustuse tekkimise puhul. See on vajalik juhul, kui isik ise ei ole
võimeline oma lähedastega ühendust võtma ning tagab selle, et teavitatakse isikut, keda ajateenija soovib teavitada lasta) või
erandkorras juhul kui ajateenijaga ei ole võimalik tema linnaloal viibimise korral ühendust saada2. 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
E-post
Suhe ajateenijaga (ema, isa, õde,
vend, sugulane, sõber, muu)

Annan nõusoleku vastavate isikuandmete töötlemiseks.
Ei soovi vastavaid andmeid avaldada.
3. VARASEM TÖÖKOGEMUS JA LÄBITUD KOOLITUSED (vastamine vabatahtlik)

Andmeid kasutatakse
väljaõppe paremaks planeerimiseks. Võimaluse korral kasutatakse ajateenija eelnevat töökogemust mõnes konkreetses valdkonnas
ajateenistuse jooksul. Avaldatud andmed tehakse teatavaks struktuuriüksuse personaliosakonnale ning kompanii- ja rühmaülemale.

Valdkonnad/ametikohad/töökogemus:...…………………………………………………..........................
…………………………………………………………………………………………………………………
Läbitud koolitused/kursused …………………...........……………………………………………………
..........................................................................................................................................................
Annan nõusoleku vastavate isikuandmete töötlemiseks.
Ei soovi vastavaid andmeid avaldada.

Seaduse alusel nõutavad andmed säilitatakse kuni säilitustähtaja lõpuni (nt arveldusarve number säilitatakse
raamatupidamisdokumentides kuni 7 aastat alates selle majandusaasta lõpust, kui majandustehing algdokumendi alusel
raamatupidamisregistris kirjendati.
2
Andmete küsimine on õiguskantsleri hinnangul põhjendatud (Õiguskantsleri 30.08.2010 kiri nr 7-7/091764/1005014).
3
Vabariigi Valitsuse 03.01.2017 määruse nr 1 § 4 lg 1 kohaselt Eesti krediidiasutuses või välisriigi krediidiasutuse Eesti filiaalis avatud
arvelduskonto.
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4. ANDMED ÕPPELAENU KOHTA (vastamine vabatahtlik)
vastuseid kasutab Kaitsevägi võimaldamaks õppelaenu tagasimaksmise kohustusega ajateenijal taotleda oma staatusest tulenevat
soodustust (ajateenistuses viibimise ajaks on isikul õigus taotleda õppelaenu põhiosa tagasimaksmise peatamist, intressi tasub sel
ajal riik). Soodustuse taotlemiseks 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 iseseisvalt
võimalik taotleda maksepuhkust vastavalt sõlmitud lepingule). Avaldatud andmed tehakse teatavaks struktuuriüksuse
personaliosakonnale.

Soovin õppelaenu põhiosa tagasimaksmise peatamise taotlemiseks Kaitseväe-poolset tõendit
ajateenistuses
viibimise
perioodi
kohta,
et
esitada
see
iseseisvalt
………………………………..(panga nimi).
Soovin Kaitseväe-poolset tõendit ajateenistuses viibimise perioodi kohta, et esitada see
iseseisvalt ………………………………..(krediidiasutuse nimi).
Annan nõusoleku vastavate isikuandmete töötlemiseks.
Ei soovi vastavaid andmeid avaldada.

5. ERISUSED TOITLUSTAMISEL (vastamine vabatahtlik)

vastuseid kasutab Kaitsevägi ajateenijate vajadustega
arvestamisel (nii toitlustamisel väeosas, kui toidupakid välitingimustes), kui ajateenistusse asunud isik on taimetoitlane, vegan või tal
esineb laktoositalumatus. Avaldatud andmed tehakse teatavaks struktuuriüksuse kompanii- ja rühmaülemale, Kaitseväe toetuse
väejuhatuse vastavale toitlustuskompleksile ning personaliosakonnale.

Kinnitan, et mul on laktoositalumatus, millest tingituna on vajalik erimenüü teatud toitude osas.
Kinnitan, et olen vegan.
Kinnitan, et olen vegetaarlane.
Annan nõusoleku vastavate isikuandmete töötlemiseks.
Ei soovi vastavaid andmeid avaldada.

6. KAITSELIIDU LIIKMELISUS (vastamine vabatahtlik)

vastuseid kasutab Kaitsevägi võimalusel ning ajateenija soovi
korral tema rakendamisel baasväljaõppe järgselt (erialavalik, ametikoht jmt). Avaldatud andmed tehakse teatavaks struktuuriüksuse
kompanii- ja rühmaülemale ning personaliosakonnale.

Olen Kaitseliidu liige ning olen Kaitseliidus saanud……………..…………………………..väljaõppe.
(eriala või mõni muu spetsiifiline väljaõpe)
Ei ole Kaitseliidu liige.
Annan nõusoleku vastavate isikuandmete töötlemiseks.
Ei soovi vastavaid andmeid avaldada.

7. ID-KAART (vastamine vabatahtlik)

andmeid kasutab Kaitsevägi, et võimaldada ajateenijal saada oma staatusest tulenevaid
soodustusi ühistranspordi kasutamisel. Avaldatud andmed tehakse teatavaks struktuuriüksuse personaliosakonnale.

Jah, mul on ID-kaart.
Ei, mul ei ole ID-kaarti.
Annan nõusoleku vastavate isikuandmete töötlemiseks ning soovin, et Kaitsevägi edastab
turvalisi kanaleid kasutades minu andmed (ees- ja perekonnanimi ning isikukood) Tallinna
Transpordiametile, et saaksin kasutada ajateenistuse jooksul ID-kaardi põhist tasuta sõidu õigust
Tallinna ühistranspordis.
Annan nõusoleku vastavate isikuandmete töötlemiseks ning soovin ajateenistuses viibimise
perioodi kohta Kaitseväe-poolset tõendit, et tõendada ühistranspordis tasuta sõidu õigust, mis on
kohaliku omavalitsuse poolt ajateenijatele kasutamiseks ette nähtud (nt Tallinn, Pärnu, Maardu).
Ei soovi vastavaid andmeid avaldada.
Ajateenija üleviimisel teise Kaitseväe struktuuriüksusesse edastatakse vastavasse üksusesse paralleelselt ka
isikutoimik ja küsitlusleht.
Kaitsevägi lähtub isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse üldmäärusest ja teistest isikuandmete
töötlemist reguleerivatest õigusaktidest. Isikuandmete kaitse nõuete ja isikuandmete töötlemise põhimõtete
järgimise kohustus on kõigil Kaitseväe teenistujatel.
Olen teadlik, et mul on õigus nõusolek igal ajal kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-kirja
teel), tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud andmetöötluse
seaduslikkust.

Andmed avaldanud isik (nimi, kuupäev ja allkiri)…………………………………………………………………..
Kaitseväe esindaja (auaste, nimi, ametikoht, kuupäev ja allkiri):…………………………………………………….

