
 
 

KAITSEVÄGI 
ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS 

Märge tehtud ………… 
Juurdepääsupiirang kehtib kuni vajaduse möödumiseni, 

kuid mitte kauem kui ………… 
Alus: avaliku teabe seadus § 35 lg 1 p 12 

Lisa 4 

Kaitseväe juhataja 02.03.2021  

käskkirjaga nr 52 kinnitatud  

teenuste osutamise lepingute sõlmimise, 

praktika korraldamise ja töövarjude 

vastuvõtmise korra juurde 

Töövarju sooviavaldus      kuupäev.kuu.aasta 

Jrk Küsitavad andmed ja selgitus Andmed 

1 Ees- ja perekonnanimi:  
Vajalik isiku tuvastamiseks (sh KV  julgeolekualal aset 
leidnud intsidentide toimumise järgselt asjaolude 
tuvastamine). 

 2 Isikukood või sünniaeg:  
Vajalik isiku tuvastamiseks. 

 
 

3 Külastatav struktuuriüksus: 
(võib vajadusel eraldi lahti kirjutada ka hooned 
/objektid/turvaalad).  
Külastatava objekti asukoha teave, et vajadusel lisada 
konkreetsed juurdepääsu / läbipääsuõigused läbipääsu 
kaardile (kui see väljastatakse). 

 4 Külastuse aeg/periood.  
Vajalik külastuse ajaks isikule juurdepääsuõiguste 
seadistamiseks.  

 5 Keda külastatakse/külalise kutsuja  
Vajadusel lisatakse ka isiku saatja, kui see erineb 
vastuvõtjast.  
Külastatava isiku andmed ja külastuse eesmärk on 
vajalikud, et vajadusel kontrollida ja täpsustada külalise 
ja külastamise põhjuseid ja andmeid. 

 6 Töövarju asutus/organisatsioon.  
Teave oluline, et KV  julgeolekualal aset leidnud 
intsidentide toimumise järgselt oleks võimalik asjaolusid 
tuvastada, vajadusel läbi asutuse, millega isik on seotud. 

 7 Õpilasest töövarju puhul kooli tõend (lisatud 
eraldi) õppimise kohta, mille juures on 
kinnitus, et kool on teadlik õpilase soovist olla 
töövarjuks KV teenistujale. Andmed on vajalikud 

julgeoleku tagamise eesmärgil, et vajadusel kontrollida 
ja täpsustada töövarju andmeid koolist. Märkida nt 
„Tõend lisatud avaldusele“. 

 8 Kontaktandmed (nt telefon): 
Kui on vaja isikuga ühendust võtta.  

Vastutav töötleja: Kaitsevägi, Juhkentali 58, Tallinn, E-post: mil@mil.ee Telefon: 717 1155 

 

☐ Olen nõus, et Kaitsevägi töötleb minu poolt sooviavalduses esitatud isikuandmeid minu töövarjuks 

tulemise korraldamisega seotud eesmärkidel. 

☐ Olen kohustatud hoidma konfidentsiaalsena ja mitte edastama ega avaldama kolmandatele 

isikutele informatsiooni ja andmeid (sh riigi- ja ärisaladus, asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud 
teave, perekonna- ja eraellu puutuvad andmed, sh isikuandmed), mis on mulle teatavaks saanud 
seoses Kaitseväe külastusega. 

☐ Olen teadlik, et mul on igal ajal õigus sooviavalduses antud nõusolek 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. 

Andmete kogumise ja töötlemise eesmärk on seotud töövarjuks tulekuga seotud toimingutega ning 
Kaitseväe julgeolekualal aset leidnud intsidentide toimumise järgselt asjaolude tuvastamisega. 
Andmeid säilitatakse 7 aastat. 
 
 
Allkiri  
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