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KAITSEVÄGI 
ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS 

Juurdepääsupiirang kehtib alates dokumendi koostamise 
kuupäevast kuni vajaduse  

möödumiseni, kuid mitte kauem kui 75 aastat 
Alus: avaliku teabe seadus § 35 lg 1 p 12 

KINNITATUD 
Kaitseväe juhataja 01.07.2019 
käskkirjaga nr 164 
Lisa 2 

KAITSEVÄE TEENISTUJA VÕI TÖÖTAJA 
 VÕI KAITSEVÄKKE TEENISTUSSE VÕI TÖÖLE KANDIDEERIJA 

NÕUSOLEK TAUSTAKONTROLLI TEOSTAMISEKS 

(ees- ja perekonnanimi) 

Isikukood: 

Ametikoht: 
     (täidab Kaitseväes teenistuses olev või töötav isik või Kaitseliidus tegevteenistuses1 olev isik) 

Kandideerin 

Kandideerin 

☐ Kaitseväkke

☐ tegevteenistusse Kaitseliidus

Luban Kaitseväel töödelda minu isikuandmeid minu Kaitseväkke sobivuse hindamise 
eesmärgil kaitseväe korralduse seaduse (edaspidi KKS) § 41⁵ sätestatud viisil 
nõusoleku andmisest viie aasta jooksul.  

Nõusoleku andmisel olen teadlik, et antud nõusolek kehtib minu teenistus- või töösuhte jooksul 
ning: 

1. mul on õigus keelduda nõusoleku andmisest (KKS § 416 lg 2 p 1);

2. mul on õigus keelduda selliste andmete esitamisest, mis võivad põhjustada minu teenistusest või

ametikohalt vabastamise või töölepingu ülesütlemise minu suhtes või minu lähedase või

elukaaslase suhtes süüteo- või distsiplinaarmenetluse (KKS § 416 lg 2 p 2);

3. mul on õigus taotleda minu kohta andmete kogumise või päringute tegemise lõpetamist

(KKS § 416 lg 2 p 3);

4. mul on õigus esitada minu kohta kogutud andmete kohta selgitusi (KKS § 416 lg 2 p 4);

5. kui ma keeldun nõusoleku andmisest või taotlen andmete kogumise või päringute tegemise

lõpetamist, siis on see minu teenistusse või töölevõtmisest keeldumise või teenistusest vabastamise

või töölepingu ülesütlemise aluseks (KKS § 41⁷);

6. mul on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks ja KKS § 41⁶ alusel kogutud andmete põhjal tehtud

otsuse vaidlustamiseks kohtu, õiguskantsleri, Andmekaitse Inspektsiooni või töövaidluskomisjoni

poole, et kontrollida, kas minu põhiõiguste ja -vabaduste tagamise põhimõtet ning hea halduse tava

on järgitud (KKS § 41⁶ lg 2 p 5);

7. Kaitsevägi võib põhjendatud vajaduse korral koguda andmeid ka muul ajal, kui on tekkinud

põhjendatud kahtlus, et minu kohta on teenistuse või tööloleku ajal ilmnenud asjaolud, mis

välistaksid teenistusse või töölevõtmise (KKS § 41⁸);

8. Kaitsevägi võib piirata minu õigusi töödeldavate isikuandmete suhtes (KKS § 41¹⁰ lg 3 ja lg 4).

( päev, kuu, aasta ) [ allkirjastatud digitaalselt ]2 

1 Kaitseliidu seaduse § 15 lg 1 alusel kohaldatakse tegevteenistusele Kaitseliidus kaitseväeteenistuse seadust ja 
käsuõigust kaitseväe korralduse seaduse tähenduses 
2 lubatud allkirjastada ka paberkandjal 
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