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KAITSEVÄE TEENISTUJA VÕI KAITSEVÄKKE TEENISTUSSE VÕI TÖÖLE 
KANDIDEERIJA NÕUSOLEK TAUSTAKONTROLLI TEOSTAMISEKS

_____________________________________________________
		(ees- ja perekonnanimi)
Isikukood:		












Ametikoht:___________________________________________
(täidab Kaitseväes teeniv või töötav isik)

Käesolevaga luban Kaitseväel töödelda minu isikuandmeid Kaitseväe korralduse seaduse (edaspidi KKS) §-s 41⁵ sätestatud viisil (edaspidi nõusolek).

Nõusoleku andmisel olen teadlik, et:
	minu Kaitseväkke sobivuse hindamisel töödeldakse minu isikuandmeid taustakontrolli läbiviimise eesmärgil. Märgitud eesmärgil on Kaitseväel õigus koguda isikuandmeid riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutustelt ja ametiisikutelt, füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt ning teha päringuid avalik-õiguslike juriidiliste isikute või eraõiguslike juriidiliste isikute andmekogudesse minu isikuandmete kohta alates minu nõusoleku andmisest viie aasta jooksul (KKS § 41⁵ § 41⁸);
	minu isikuandmete töötlemisel kohaldatakse isikuandmete kaitse seadust (KKS § 4110);

mul on õigus saada minu kohta käivaid isikuandmeid, väljaarvatud isikuandmete kaitse seaduse §-s 20 nimetatud juhtudel (KKS § 4110) ning esitada minu kohta kogutud andmete kohta selgitusi (KKS § 416 lg 2 p 4);
	mul on õigus keelduda selliste andmete esitamisest, mis võivad põhjustada minu teenistusest või ametikohalt vabastamise või töölepingu ülesütlemise või minu suhtes või minu lähedase või elukaaslase suhtes süüteo- või distsiplinaarmenetluse (KKS § 416 lg 2 p 2);
	mul on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks KKS alusel kogutud andmete põhjal tehtud otsuse vaidlustamiseks kohtu, õiguskantsleri, Andmekaitse Inspektsiooni või töövaidluskomisjoni poole (KKS § 416 lg 2 p 5);
taustakontrolli käigus minu kohta kogutud isikuandmeid võib edastada avaliku teabe seaduses sätestatud korras riigiasutustele ainult tausta- või julgeolekukontrolli eesmärgil (KKS § 4110 lg 3); 
	taustakontrolli käigus minu kohta kogutud isikuandmeid säilitatakse minu teenistuse ja/või töölepingu kehtivuse ajal ning kolm aastat pärast minu teenistusest vabastamist või töölepingu lõpetamist (KKS § 4110 lg 2);
	juhul, kui minu tausta on varem kontrollinud Kaitsevägi või mõni teine ametiasutus või on läbi viidud julgeolekukontroll, võib taustakontrolli teostava struktuuriüksuse ülem otsustada loobuda minu tausta kontrollimisest (KKS § 419);
	mul on õigus keelduda käesoleva nõusoleku andmisest (KKS § 416 lg 2 p1) ja igal ajal taotleda minu kohta andmete kogumise või päringute tegemise lõpetamist (KKS § 416 lg 2 p 3). Seejuures olen teadlik, et 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).

__________________________		____________________________________
(päev, kuu, aasta) 						(allkiri)

