
 

ELISA JÄLGIMISSEADMESTIKU KASUTAMISE PÕHIMÕTTED 

 

Käesolevad jälgimisseadmestiku kasutamise põhimõtted on koostatud EUROOPA PARLAMENDI JA 

NÕUKOGU MÄÄRUSEST (EL) 2016/679 lähtuvalt ning reguleerivad Elisa poolt jälgimisseadmete 

kasutamist. 

 

1.    Mõisted 

1.1. Jälgimisseadmestik – on andmetöötlussüsteem, mille abil on võimalik jälgida isikute tegevust 

reaalajas. Süsteem salvestab pildi ning võimaldab pilti säilitada ja taas esitada. 

1.2. Andmesubjekt – füüsiline isik, kes satub turvakaamera vaatevälja.  

1.3. Turvakaamera – jälgimist ja salvestamist võimaldav seade. 

1.4. Videosalvestis – Elisa jälgimisseadmestiku tarkvara vahendusel taasesitatavas vormis füüsilisest 

objektist tekkiv salvestis. 

1.5. Videosalvestamine – teatava ala süstemaatiline automatiseeritud jälgimine optiliste või 

audiovisuaalsete vahendite abil. 

 

2.    Jälgimisseadmestiku kasutamise eesmärgid 

2.1. Elisa kasutab jälgimisseadmestikku Elisa poolt hallatavates ruumides vara ja isikute kaitseks. 

2.2. Vara kaitse eesmärgiks on ära hoida müüdavate toodete ja sularaha vargusi, samuti Elisa inventari 

lõhkumisi ja vargusi või nimetatud juhtumeid hiljem tõendada. 

2.3. Isikute kaitse eesmärgiks on ära hoida verbaalseid ja füüsilisi rünnakuid Elisa personali vastu või 

neid hiljem tõendada, samuti ära hoida identiteedivargusi (Mobiil-ID lepingute sõlmimise teise isiku 

nimel) või neid hiljem tõendada  

2.2. Elisa kasutab videosalvestist  vara ja isikute kaitseks õigustatud huvi alusel. 

 

3. Jälgimisseadmestikust andmesubjekti teavitamine ja salvestise töötlemine 

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  ja QR koodi kujutis ning laused 

„Eesmärk: Vara ja isikute kaitse. Õiguslik alus: Õigustatud huvi. Vastutav töötleja Elisa Eesti 

AS. Täpsem info https://www.elisa.ee/et/andmekaitse“ ja „Meil on videovalve“. 

3.3. Avaliku korra rikkumise, vara või isikute õiguste kahjustamise korral tagatakse Politsei- ja 

Piirivalveametile juurdepääs videosalvestisele. 

3.4. Elisa tagab, et videosalvestisele ei pääseks ligi isik, kellel ei ole õigust salvestisele juurde pääseda. 

3.5.  Videosalvestise töötlemisel ja käitlemisel tagab Elisa andmete terviklikkuse, konfidentsiaalsuse 

ning päritolu autentsuse. 

 

 

https://www.elisa.ee/et/andmekaitse


 

4.    Andmesubjekti õigused 

4.1. Andmesubjektil on õigus tutvuda videosalvestisega või paluda selle väljastamist.  

4.2. Andmesubjekt peab videosalvestise ülevaatamiseks või videosalvestise väljastamiseks esitama 

sooviavalduse pöördudes Elisa teeninduse poole. Sooviavalduses tuleb esitada videosalvestise 

salvestamise aeg ja salvestamise koht. Videosalvestise ülevaatamine toimub Elisa peakontoris 

Sõpruse pst. 145, Tallinn. 

 

5.    Salvestise säilitamine 

5.1. Videosalvestist säilitatakse 2 kuud. Juhul, kui videosalvestist kasutatakse kriminaal- või 

väärteomenetluses, võidakse videosalvestist säilitada vastava menetluse lõpuni. 

5.2. Videosalvestise säilitamistähtaja möödumisel videosalvestis kustutatakse. 


