ELISA JÄLGIMISSEADMESTIKU KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

Käesolevad jälgimisseadmestiku kasutamise põhimõtted on koostatud EUROOPA
PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSEST (EL) 2016/679 ja elektroonilise side
seadusest lähtuvalt ning reguleerivad Elisa poolt jälgimisseadmete kasutamist.

1.

MÕISTED

1.1. Jälgimisseadmestik – on tehniliste abivahendite süsteem, mis edastab pildi ja heli. Selle
abil on isikute tegevust reaalajas võimalik jälgida. Süsteem salvestab pildi ja heli ning
võimaldab pilti ja heli säilitada ja taas esitada.
1.2. Andmesubjekt – füüsiline isik, kes soovib enda kohta kogutud andmeid näha.
1.3. Salvestis – pildi, heli ja muude andmete elektrooniline kogum.
1.4. Turvakaamera – jälgimist ja salvestamist võimaldav seade.

2.

JÄLGIMISSEADMESTIKU KASUTAMISE EESMÄRGID

2.1. Elisa kasutab jälgimisseadmestikku Elisa poolt hallatavates ruumides vara (eelkõige
mobiiltelefonide, arvutite, telerite ja lisaseadmete varguste ärahoidmiseks) ja isikute kaitseks
(eelkõige identiteedivarguste ärahoidmiseks).
2.2. Salvestist tohib kasutada lisaks vara ja isikute kaitsele andmesubjekti pretensioonide
lahendamisel ning kliendisituatsiooni hindamisel üksnes andmesubjekti nõusoleku alusel,
millega ta lubab enda kohta kogutud andmeid töödelda.

3.
JÄLGIMISSEADMESTIKUST
SALVESTISE TÖÖTLEMINE

ANDMESUBJEKTI

TEAVITAMINE

JA

3.1. Elisa teavitab andmesubjekti jälgimisseadmestiku kasutamisest paigaldades
jälgimisseadmestiku jälgimise mõjualale eelnevale alale nähtavale kohale kleepmärgised.
3.2. Kleepmärgisel on sinisel taustal valge värviga videokaamera kujutis ning lause „Meil on
videovalve koos häälsalvestusega“.
3.3. Avaliku korra rikkumise, vara või isikute õiguste kahjustamise korral tagatakse Politseija Piirivalveametile juurdepääs salvestisele.
3.4. Elisa tagab, et salvestisele ei pääseks ligi isik, kellel ei ole õigust salvestisele juurde
pääseda.

3.5. Salvestise töötlemisel ja käitlemisel tagab Elisa andmete terviklikkuse, konfidentsiaalsuse
ning päritolu autentsuse.

4.

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

4.1. Õigustatud huvi korral tagatakse andmesubjektile juurdepääs salvestisele.
4.2. Andmesubjekt peab salvestisele juurdepääsuks esitama sooviavalduse, mis tuleb
allkirjastatult esitada Elisa müügiesindusse või digitaalselt allkirjastatult saata e-posti
aadressile andmekaitse@elisa.ee. Sooviavaldusse tuleb märkida juurdepääsutaotluse objektiks
oleva salvestise salvestamise aeg ja salvestamise koht.
4.3. Elisal on õigus jätta andmesubjekti sooviavaldus rahuldamata ning salvestisele
juurdepääsu mitte lubada, kui andmesubjektile ei ole võimalik näidata tema kohta kogutud
andmeid nii, et sellega ei kahjustaks teiste isikute huve.
4.4. Elisa tagab juurdepääsu salvestisele Elisa peakontoris isikut tõendava dokumendi alusel.

5.

SALVESTISE SÄILITAMINE

5.1. Salvestist säilitatakse 6 kuud. Juhul kui salvestist kasutatakse kriminaal- või
väärteomenetluses, võidakse salvestist säilitada vastava menetluse lõpuni.
5.2. Salvestise säilitamistähtaja möödumisel salvestis kustutatakse.

