
Justiitsministri 23.07.2013. a määrus nr 27 
„Vanglasse tööle asuda sooviva isiku 

isikuandmete ankeedi vormi kehtestamine 
ja andmete kontrollimise õigust omavate 

ametnike määramine” 
Lisa 

 

(muudetud sõnastuses) 
 

 
ISIKUANDMETE ANKEET 

 
Palun vastake kõigile küsimustele, ka eitava vastuse korral märkige see ära. 

 
Kui mõnele punktile vastamisel ei jätku ankeedis ruumi, lisage ankeedile lisaleht. Märkige igale 
lisalehele oma ees- ja perekonnanimi ning nummerdage leheküljed. Allkirjastage iga lisalehe lehekülg. 
Lisa ja selle lehtede arvu kohta tehke märge ankeedi punkti 16. 

 

I. ISIKUANDMED 

1. Eesnimi Perekonnanimi 

2. Isikukood (selle puudumisel sünniaeg) 

3. Sünnikoht: 1) riik 

2) maakond 

3) vald/linn 

 

4. Varem kasutatud nimed (ka neiupõlvenimi) 

Varem kasutatud 
nimi 

Kasutamise 
ajavahemik 

 

Muutmise põhjus 
 

Muutmise kuupäev 
Nime muutnud 
asutus 

 

1)     

 

2)     

 

3)     

 

5. Sidevahendite andmed 
 

1) kodune telefoninumber (koos suunanumbriga)   _   _ 
2) isikliku mobiiltelefoni number 
3) senise töökoha telefoninumber (koos suunanumbriga)    
4) isikliku elektronposti aadress 
5) soovi korral muu sidevahendi nimetus ja andmed    

 

6. Eesti kodaniku pass või isikutunnistus (ID-kaart) 

 
  _   _   _   _ 
(number välja antud kehtiv kuni) 

 
  _   _   _   _ 

(väljaandja) 
 

7. Elukohad 

Loetlege ajalises järjestuses elukohad viimase viie aasta vältel, märkides esimesena praeguse elukoha. 
 
1) 
(sellel aadressil elamise aeg, elukoha aadress, sihtnumber) 

 
2) 



 Vallaline  Lahutatud 

 Vabaabielus  Püsisuhe 

 Abielus  
 Lesk  
 

 

(sellel aadressil elamise aeg, elukoha aadress, sihtnumber) 
 
3) 

(sellel aadressil elamise aeg, elukoha aadress, sihtnumber) 
 
4) 

(sellel aadressil elamise aeg, elukoha aadress, sihtnumber) 
 
5) 

(sellel aadressil elamise aeg, elukoha aadress, sihtnumber) 
 
6) 

(sellel aadressil elamise aeg, elukoha aadress, sihtnumber) 
 
7) 

(sellel aadressil elamise aeg, elukoha aadress, sihtnumber) 

 

8. Postiaadress 

Kirjutage oma postiaadress, kui see ei ole Teie tegeliku elukoha aadress. 

 
maakond, vald või linn, küla või alevik, tänav, maja, korter, sihtnumber, postkasti nr jm 

II. PEREKONDLIKUD SIDEMED 
 

9. Perekonnaseis 
Märkige oma praegune perekonnaseis. Tehke õige vastuse ette rist. 

 

10. Lähedased 
10.1. Märkige oma vanemate (ka lapsendaja ja kasuvanema), õe (ka poolõe), venna (ka poolvenna), lapse 
(ka lapsendatu ja kasulapse), abikaasa, endise abikaasa, praeguse elukaaslase ees- ja perekonnanimi, 
isikukood, isikukoodi puudumise korral sünniaeg ning kontaktandmed. Kui keegi eelloetletuist on surnud, 
märkige sünniaja lahtrisse ka surma-aasta. 

 
Ees- ja 
perekonnanimi 

 
Side isikuga / 
sugulusaste 

 
Isikukood (selle 
puudumisel sünniaeg) 

Elukoht 
(linn/maakond, 
tänav, maja, 
korter) 

 

 
Telefoninumber 

 
 
1) 

 
 
ema 

   

 
 
2) 

 
 
isa 

   

 
 
3) 

    

 
 
4) 

    



 

 
 
5) 

    

 
 
6) 

    

 
 
7) 

    

 
 
8) 

    

 
 
9) 

    

 
 
10) 

    

 
10.2. Asutuses ametnikuna töötavad lähedased 

Kui Te soovite töötada ametnikuna, märkige samas asutuses ametnikuna töötavate järgmiste isikute nimed ja 
ametikohad: 
1) teie abikaasa või elukaaslane; 
2) teie vanemad (sh lapsendaja ja kasuvanem); 
3) teie vanavanemad; 
4) teie abikaasa või elukaaslase vanemad; 
5) teie vanemate alanejad sugulased (lapsed ja nende järglased, sh lapsendatu ja kasulaps); 
6) teie elukaaslase või abikaasa vanemate alanejad sugulased (lapsed ja nende järglased, sh lapsendatu ja 
kasulaps). 

Ees- ja 
perekonnanimi 

 

Side isikuga / sugulusaste 
 

Ametikoht 

   

   

   

   

III. Hariduskäik 

11. Hariduskäik alates algastmest (sealhulgas välisriigis omandatud haridus ja lõpetamata koolid) 
 
1) 
(õppeasutuse nimetus õppeaeg eriala õppeasutuse aadress) 

(õppeasutuse lõpetamisel omandatud haridus ning kraad, diplom või tunnistus) 
 
2) 

(õppeasutuse nimetus õppeaeg eriala õppeasutuse aadress) 



 

 

(õppeasutuse lõpetamisel omandatud haridus ning kraad, diplom või tunnistus) 
 
3) 

(õppeasutuse nimetus õppeaeg eriala õppeasutuse aadress) 

(õppeasutuse lõpetamisel omandatud haridus ning kraad, diplom või tunnistus) 
 
4) 

(õppeasutuse nimetus õppeaeg eriala õppeasutuse aadress) 

(õppeasutuse lõpetamisel omandatud haridus ning kraad, diplom või tunnistus) 
 
5) 

(õppeasutuse nimetus õppeaeg eriala õppeasutuse aadress) 

(õppeasutuse lõpetamisel omandatud haridus ja kraad) 

IV. TÖÖALANE TEGEVUS 

 

12. Varasem tööalane tegevus 
12.1. Märkige ajalises järjestuses viimase kümne aasta töö- ja teenistuskohad, märkides esimesena 
praeguse töökoha. Otsese ülemuse nimi ja töökoha telefoninumber märkige vaid siis, kui see on teada, 
töötamise või teenimise aeg märkige kuu ja aasta täpsusega. 

 
Tööandja 

 
1) 

 
2) 

 
3) 

töötamise või 
teenimise aeg 

   

töö- või ameti- 
koht (-kohad) 

   

töölt lahkumise 
põhjus 

   

tööandja 
aadress 

   

töökoha 
aadress 

   

otsese ülemuse 
nimi ja 
tööandja 
telefoninumber 

   

 
Tööandja 

 
4) 

 
5) 

 
6) 

 

töötamise või 
teenimise aeg 

   

 

töö- või ameti- 
koht (-kohad) 

   



 

 

töölt lahkumise 
põhjus 

   

 

tööandja 
aadress 

   

 

töökoha 
aadress 

   

otsese ülemuse 
nimi ja 
tööandja 
telefoninumber 

   

 
Tööandja 

 
7) 

 
8) 

 
9) 

 

töötamise või 
teenimise aeg 

   

 

töö- või ameti- 
koht (-kohad) 

   

 

töölt lahkumise 
põhjus 

   

 

tööandja 
aadress 

   

 

töökoha 
aadress 

   

otsese ülemuse 
nimi ja 
tööandja 
telefoninumber 

   

 

12.2. Kaitseväeteenistus ja sõjaväeline väljaõpe, sealhulgas välisriigis 

Kas olete olnud kaitseväeteenistuses või saanud sõjalist väljaõpet? Tehke õige vastuse ette rist. 
Jah Ei 

 

Märkige täpsemad andmed, kui vastasite „jah“. 
 

Ajavahemik 
 

Väeosa nimetus 
 

Väeosa liik 
 

Auaste 
 

Lahkumise põhjus 

     

     

     

V. MUU ISIKUT PUUDUTAV TEAVE 

13. Karistused ja menetlused 
 

13.1. Märkige kriminaal-, väärteo- või distsiplinaarkaristused, sõltumata karistuse määramise ajast. 

Kriminaal-, 
väärteo- 
(haldusõiguse- 
rikkumise) või 
distsiplinaarasi 

 

 
Karistuse liik ja 
määr 

 
Karistuse 
määranud 
asutus 

 

 
Karistamise 
põhjus 

 

 
Karistuse määramise 
aeg (kuu, aasta) 



 

     

     

     

     

     

     

     

     

13.2. Toimuva kriminaal-, väärteo- ja distsiplinaarmenetluse kohta märkige toimuva menetluse liik, 
menetleva asutuse nimetus ja menetletav õiguserikkumine. 

1) 

 
2) 

 
3) 

 

13.3. Kriminaalmenetluses kahtlustatava, süüdistatava, tunnistaja või kannatanuna osalemise korral 
märkige enda menetlusseisund menetluses (kahtlustatav, süüdistatav, tunnistaja, kannatanu), 
kriminaalasja menetlenud asutuse nimetus ja osalemise aeg. 

1) 

 
2) 

 
3) 

 
14. Tervis ja eluviisid 
Märkige oma vastus ristiga. 

Jah Ei Küsimus 

  
 

Kas Te olete viimase kümne aasta jooksul viibinud ambulatoorsel või statsionaarsel 
psühhiaatrilisel ravil? 

  
 

Kas Teil on olnud alkoholi tarvitamisest põhjustatud probleeme (tööl, avalikus kohas, 
terviseprobleemid)? 

   
Kas Te olete kunagi proovinud narkootikume või psühhotroopseid aineid? 

  
 

Kas Te praegu tarvitate narkootikume või psühhotroopseid aineid? 

 
Ravi korral märkige raviasutuse nimetus ja raviaeg ning muud tähtsust omavad asjaolud. 

 
 
 
 
 
 
 

15. Muud asjaolud ja seletused, mida peate oluliseks märkida. 

 



 

 
 
 

16. Lisalehed 

 
Kas kasutasite ankeedi täitmiseks lisalehti? Jah Ei 

 

Lisalehtede lehekülgede arv _  _   
 

 

VI. TÄIENDAV TEAVE ANKEEDI ESITAJALE 
 

17. Isikuandmete ankeedi töötlemine ja säilitamine 
 

17.1. Ankeet esitatakse asutusele, kuhu isik soovib asuda teenistusse, tööle või õppima. 
 

17.2. Isikul on õigus tutvuda oma ankeediga ja selles esitatud andmete tegelikkusele vastavuse kontrollimise 
käigus kogutud tema kohta käivate isikuandmetega, nõuda tegelikkusele mittevastavate isikuandmete 
parandamist, esitada vastuväiteid ja juhul, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud, nõuda 
kogutud isikuandmete töötlemise lõpetamist. Isikul on ka kõik muud õigused, mida seadus ette näeb. 

 

17.3.  Käesolevat  ankeeti  ja  selles  esitatud  isikuandmete  tegelikkusele  vastavuse  kontrollimise  käigus 
kogutud isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui kolmas isik töötleb 
isikuandmeid seadusega, välislepinguga või Euroopa Liidu otsekohalduva õigusaktiga ettenähtud ülesande 
täitmiseks. 

 

17.4. Käesolevat ankeeti ja selles esitatud andmete tegelikkusele vastavuse kontrollimise käigus kogutud 
andmeid säilitatakse isiku vanglateenistuses oleku ajal ja viis aastat pärast teenistusest lahkumist asutuses, 
kus isik töötab. Kui isikut ei võetud tööle, säilitatakse tema ankeeti ja selles esitatud andmete tegelikkusele 
vastavuse kontrollimise käigus kogutud andmeid viis aastat asutuses, kuhu ta soovis tööle asuda. 
Vanglateenistuses  töötava  või  tööle  asuda  soovinud  isiku  ankeeti  säilitavad  justiitsministri  23.  juuli 
2013. aasta määruse nr 27 „Vanglasse tööle asuda sooviva isiku isikuandmete ankeedi vormi kehtestamine 
ja andmete kontrollimise õigust omavate ametnike määramine“ §-s 2 nimetatud ametnikud. 

 

17.5. Õppima võetud isiku ankeeti säilitab õpingute ajal Sisekaitseakadeemia või vanglateenistus, kui isik 
töötab teenistuses. Kui isikut ei võetud õppima, säilitatakse tema ankeeti Sisekaitseakadeemias üks aasta. 
Ankeedis esitatud isikuandmete tegelikkusele vastavuse kontrollimise käigus kogutud isikuandmeid säilitab 
andmeid kontrollinud ametnik samade tähtaegade jooksul, kui säilitatakse ankeeti. Kui isik asub tööle 
vanglateenistusse, siis säilitatakse isikuandmete tegelikkusele vastavuse kontrollimise käigus kogutud 
isikuandmeid vastavalt ankeedi punktile 17.4. 

 

17.6. Pärast ankeedi ja kontrollimise käigus kogutud andmete säilitamise tähtaja möödumist need hävitatakse. 
 

 

VII. TAOTLEJA NÕUSOLEK 
 

 

18. Nõusolek isikuandmete töötlemiseks 
 

18.1. Tean ja olen nõus, et vangla sisekontrolliametnikud ja/või Justiitsministeeriumi vanglate 
osakonna sisekontrolli talituse ametnikud ja/või siseauditiosakonna ametnikud töötlevad minu poolt 
isikuandmete ankeedis esitatud andmeid ja nende tegelikkusele vastavuse kontrollimise käigus 
kogutud isikuandmeid minu ametialase sobivuse ja usaldusväärsuse hindamiseks, vangla julgeolekut 
või korda ohustada võivate asjaolude väljaselgitamiseks ning vangistusseaduse §-s 114 ja avaliku 
teenistuse seaduse §-des 14 ja 15 sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks. Tean, et 
isikuandmete ankeedis esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks tehakse vangistusseaduse § 1141 

lõikes 4 loetletud toiminguid. 
 

18.2. Kinnitan, et olen vabal tahtel avaldanud käesolevas ankeedis enda kohta teabe, andnud oma 
nõusoleku enda esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks ning olen teadlik andmete kasutamise 
otstarbest, viisist ja eesmärkidest. 

 

19. Nõusolek isikuandmete ankeedi punktis 14 küsitud teabe kontrollimiseks 
 

Annan Justiitsministeeriumi vanglate osakonna sisekontrolli talituse ja/või siseauditiosakonna ametnikele 



õiguse saada minu isikuandmete ankeedi punktis 14 esitatud delikaatsete isikuandmete tegelikkusele 
vastavuse kontrollimiseks delikaatseid isikuandmeid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustelt ja ametiisikutelt, 
samuti füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt, sealhulgas tervishoiuteenuse osutajatelt, nii minu vanglateenistusse 
või vanglaametniku erialale õppima võtmise otsustamiseks kui ka vanglateenistuses olemise ajal. 

 

20. Isikuandmete töötlejad 
 

Käesolevas ankeedis esitatud andmete ja nende tegelikkusele vastavuse kontrollimise käigus kogutud 
isikuandmete vastutav töötleja on Justiitsministeerium (Tõnismägi 5a, 15191 Tallinn;  info@just.ee). Andmete 
volitatud töötlejad on selle vangla sisekontrolliametnikud, kuhu isik tööle kandideerib. 

 

 

  _   

Päev, kuu, aasta 
 

  _   
(kui allkirjastate ankeedi digitaalselt, märkige „(allkirjastatud digitaalselt)“) 

Ankeedi esitaja allkiri 
 
VIII. ANDMETE ÕIGSUSE KINNITAMINE 

 

Kinnitan, et minu poolt isikuandmete ankeedis esitatud andmed on õiged. Olen teadlik ja minule on selgitatud 
valeandmete esitamise või olulise informatsiooni varjamise tagajärgi. 

 

  _   

Päev, kuu, aasta 
 

  _   
(kui allkirjastate ankeedi digitaalselt, märkige „(allkirjastatud digitaalselt)“) 
Ankeedi esitaja allkiri 
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