
Eesti Keskkonnateenused AS 
 

TEADE VIDEOKAAMERATE KASUTAMISE KOHTA  
 
 
Eesti Keskkonnateenused AS, registrikood 10277820, aadress Artelli tn 15, Tallinn, Eesti 10621 (edaspidi nimetatud 
„EKT“), kasutab oma tegutsemiskohtades ja teenuse osutamiseks kasutatavatel sõidukitel videokaameraid, mille 
vaatevälja võivad jääda nii töötajad, kliendid, koostööpartnerid ja nende esindajad kui ka muud kolmandad isikud 
(edaspidi koos nimetatud Andmesubjekt).  
 
Kaamerate abil jäädvustatav Andmesubjekti kujutis, käitumine või temale kuuluv vara loetakse isikuandmeteks 
isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 (edaspidi Üldmäärus) tähenduses. 
 
EKT kui kaamerate abil kogutavate isikuandmete vastutav töötleja järgib isikuandmete töötlemisel Üldmäärust, 
isikuandmete kaitse seadust ja kaamerate kasutamisele kehtestatud juhendmaterjale ning annab käesolevaga 
ülevaate kaamerate kasutamise eesmärkidest ning kasutamisele kohalduvatest tingimustest.  
 
EKT-l on õigus aeg ajalt ühepoolselt täiendada ja/või muuta käesolevaid tingimusi.   
 
1. Kaamerate kasutusala 
 
Arvestades kaamerate kasutamise eesmärke, on EKT paigaldanud kaamerad alljärgmistele kasutusaladele: 
tegutsemiskoha välisperimeeter, tegutsemiskoha territooriumil asuvad käiguteed, sh peamised sissepääsud, 
tegutsemiskoha territooriumil asuvad töösiseruumid, teenuse osutamiseks kasutavad sõidukid. 
 
EKT kinnitab, et ükski tegutsemiskoha territooriumil olev kaamera ei ole paigaldatud selliselt, et selle vaateväljas 
oleks ala, mille suhtes on Andmesubjektil kõrgendatud ootus privaatsusele (nt töötajate pesuruumid, puhkeala, 
vms).   

 
2. Kaamerate kasutamise eesmärgid 
 
EKT on paigaldanud kaamerad järgmistel eesmärkidel: 
 

- Vara turvalisuse tagamiseks, sh nii EKT-le kuuluvate tootmisseadmete, sõidukite kui ka tootmismaterjali 
turvalisuse tagamiseks. Aga ka EKT tegutsemiskohas asuva muu vara (nt kolmandatele isikutele kuuluva 
vara) kaitseks.   

- Tegutsemiskohas toimepandud süütegude ja rikkumiste tuvastamiseks selleks, et uurida juhtumeid, 
mille raames on põhjustatud kahju EKT-le, kolmandale isikule või tema varale.  

- Töökorraldus- ja protseduurireeglite rikkumise tuvastamiseks ja uurimiseks, nt kui EKT-l on 
põhjendatud kahtlus, et töötaja ei täida EKT poolt töötajale antud korraldusi tööaja kasutamise, inventari 
või tootmiseks vajamineva materjali käitlemise osas.  

- Töötajate töötervishoiu- ja tööohutuse tagamiseks ja tööõnnetuste uurimiseks. EKT-l on õigus 
jälgida videokaamerate vaatevälja jäävaid isikuid veendumaks, et kõik EKT tegutsemiskohas olevad isikud 
täidavad EKT või õigusaktidega kehtestatud töötervishoiu- ja tööohutuse nõudeid, sh on EKT-l õigus 
veenduda, et isikud kannaksid kaitsevarustust. 

- Kohustuste täitmise tõendamiseks, nõudekirjale vastamiseks. Videosalvestused võimaldavad EKT-l 
uurida nõude aluseks olevaid asjaolusid ja kaitsta ennast alusetute nõuete eest ning tõendada EKT nõuete 
põhjendatust. 

 
EKT kasutab kaamerate salvestistega kogutud informatsiooni ainult eesmärkidel, mis on sõnaselgelt siin punktis 
nimetatud. 
  
3. Kaamerate abil töödeldavad isikuandmed ja kaamerate kasutamise õiguslik alus 
 
EKT kogub ja töötleb kaamerate abil üksnes kaamerate vaatevälja jääva isiku kujutist, salvestades isiku 
väljanägemise ning käitumise. Lisaks võib EKT kaamerate abil koguda ja töödelda andmeid isiku vara kohta (sõiduki 
registreerimismärk, aadressiandmed). EKT kinnitab, et ükski tegutsemiskohas või EKT sõidukile paigaldatud 
kaamera ei salvesta heli. 
 
EKT töötleb kaamerate abil kogutavaid isikuandmeid enda õigustatud huvi alusel (Üldmääruse artikkel 6 (1)-f). 
 
4. Teave kasutatavate kaamerate kohta 

 
EKT poolt kasutatavad videokaamerad on paigaldatud statsionaarselt ning on digitaalse suurendusega. Kaamerad 
võimaldavad helisalvestamist, kuid seda funktsiooni ei ole aktiveeritud. Kaamerad võimaldavad nii reaalajas jälgimist 
kui ka järelvaatamist. 
 
EKT kasutab videokaamerate salvestistega kogutud informatsiooni ainult eesmärkidel, mis on toodud käesoleva 
korra punktis 2. EKT kasutab videokaamerate salvestisi juhtumipõhiselt. EKT teostab lisaks juhtumipõhisele 
vaatlusele teatud kohtades ka reaalajas vaatlust selleks volitatud isikute poolt. 
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EKT teostab videokaamerate abil jälgimist ööpäevaringselt. Seejuures võib EKT järelevalve teostamiseks kasutada 
kolmandate isikute teenuseid, sh turvateenuseid osutavate juriidiliste isikute teenuseid.  
 
5. Salvestiste säilitamine ja juurdepääs 
 
EKT säilitab ja töötleb videosalvestisi 2 kuud, eesmärgiga selgitada ja tõendada asjaolusid, mille tarbeks 
videosalvestisi tehakse (nt vaateväljas toimunud turvaintsidendi asjaolude tõendamiseks menetluse algatanud 
organile). Pärast tähtaja möödumist kustuvad videosalvestised automaatselt. Põhjendatud alusel (nt turvaintsidendi 
ilmnemisel või tööõnnetuse uurimisel) on EKT-l õigus säilitada videosalvestist kauem kui 2 kuud, s.t. kuni 
põhjendatud aluse äralangemiseni. 
 
EKT säilitab videokaamerate salvestised isikustamata kujul piiratud ligipääsuga serverikettal ja/või tegutsemiskohas 
lokaalselt ja/või järelevalvet teostava kolmanda isiku serverikettal, millele on ligipääs üksnes EKT poolt 
kindlaksmääratud isikutel (eelkõige on sellisteks isikuteks juhatuse liikmed, otsesed tööjuhid ja objektijuhid). 
Eelnimetatud isikud võivad lubada teistel EKT alluvuses töötavatel töötajatel juurdepääsu nimetatud videosalvestiste 
juurde käesolevas teates nimetatud eesmärkide täitmiseks vajalikus ulatuses. 
  
EKT on rakendanud vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid selleks, et videosalvestised 
ja nende abil töödeldavad isikuandmed oleksid kaitstud mistahes väärkasutamise, volitamatu juurdepääsu, 
avalikustamise, muutmise või hävitamise eest. Seejuures on EKT teavitanud kõiki videosalvestistega tutvuma 
volitatud isikuid, et salvestustega võib tutvuda üksnes käesolevates tingimustes sätestatud eesmärkidel ja ulatuses.   
 
EKT võimaldab Andmesubjektile salvestistega tutvuda põhjendatud avalduse alusel. Salvestised võivad hõlmata ka 
teiste Andmesubjektide isikuandmeid ning EKT tagab, et salvestistest koopiate andmisel oleks tagatud teiste 
Andmesubjektide isikuandmete kaitse. EKT-l on õigus väljastada koopiaid videokaamera salvestistest kolmandatele 
isikutele (sh uurimisasutustele) juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus. 
 
6. Videosalvestiste edastamine 
 
EKT-l on õigus edastada videosalvestisi, sh Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele isikutele:  
 

- Avaliku võimu kandjale, kellele EKT on asjakohaste õigusaktide alusel kohustatud videosalvestisi ja/või 
nende abil kogutud isikuandmeid väljastama;  

- Juriidilistele nõustajatele, kes osutavad EKT-le juriidilist teenust seoses videosalvestiste abil tuvastatud 
rikkumistega;  

- Kaamerate hooldusteenuse osutajale, st IT-teenus pakkuja, ulatuses, mis on vajalik kaamera töökorra või 
rikke tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks;  

- Tööinspektsioonile ja/või kohtule vastavalt vajadusele; 
- Turvateenust osutavale isikule.  

 
EKT tagab, et kõik eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse. 
 
7. Andmesubjekti õigused seoses kaamerate kasutamisega 
 
Andmesubjektil on seoses kaamerate kasutamisega ja isikuandmete töötlemisega järgmised õigused:  
  

- Saada teavet kaamerate kasutamise kohta. Andmesubjekti õiguse tagamiseks on EKT paigutanud 
nähtavatele kohtadele sildid kaamerate kasutamise kohta ja esitab täpsema info kaamerate kasutamise 
kohta käesolevates tingimustes;  

- Taotleda põhjendatud alusel videosalvestistega tutvumist;  
- Taotleda isikuandmete kustutamist, kui neid ei töödelda kehtivate nõuete kohaselt;  
- Nõuda õigusaktides sätestatud juhtudel, et EKT piiraks Andmesubjekti kohta isikuandmete kogumist, 

töötlemist või kasutamist;  
- Esitada oma õiguste rikkumise korral kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule.   

  
Käesolevas punktis kirjeldatud õiguse kasutamiseks tuleb Andmesubjektil esitada taotlus punktis 8 esitatud 
kontaktile. EKT-l on õigus keelduda Andmesubjekti taotluse täitmisest, põhjendades Andmesubjektile keeldumise 
aluseks olevaid asjaolusid. 
 
8. Kontaktandmed 
 
Andmesubjekt saab kaamerate kasutamisega ja/või seeläbi isikuandmete töötlemisega seotud küsimused, päringud, 
taotlused või kaebused esitada EKT-le, võttes ühendust e-posti aadressil: info@keskkonnateenused.ee. EKT 
andmekaitsespetsialistiks on vandeadvokaat Tambet Toomela, e-post tambet.toomela@eversheds-sutherland.ee. 

 

 


