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KINNITATUD 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli  

rektori 08.11.2022. a  

käskkirjaga nr 1-4/33 

 

VIDEOJÄLGIMISE JA LÄBIPÄÄSUSÜSTEEMI KASUTAMISE KORD  

TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOLIS 

1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Käesolev videojälgimise kord (edaspidi Kord) on koostatud kooskõlas Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärusega (edaspidi isikuandmete kaitse 

määrus) („Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, 

füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise 

ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta“) ja Andmekaitse Inspektsiooni 

juhistega. 

1.2. Käesolev Kord sätestab videojälgimise ja läbipääsusüsteemi kasutamise põhimõtted 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis (edaspidi Kõrgkool), andmesubjekti õigused ja 

Kõrgkooli ning tema töötajate kohustused, mis kaasnevad videojälgimisega. 

1.3. Jälgimisseadmestik on tehniliste vahendite süsteem (pilti või elektroonilist signaali 

edastavate ja salvestavate seadmete kogum), mis on ette nähtud territooriumi, inimese, 

eseme või protsessi jälgimiseks või territooriumi, inimese või eseme asukoha või 

protsessi toimumise koha kindlaksmääramiseks ning mis Kõrgkooli hoonete välisseinale 

või siseruumi paigaldatud statsionaarse turvakaamera abil edastab reaalajas pildi, 

salvestab selle ning võimaldab seda töödelda ja taasesitada. 

1.4. Läbipääsusüsteem on tehniliste vahendite süsteem (pilti või elektroonilist signaali 

edastavate ja salvestavate seadmete kogum), mis on paigaldatud Kõrgkooli ruumidesse 

turvalisuse tagamiseks ning takistamaks ja reguleerimaks volitamata isikute ligipääsu ja 

liikumist Kõrgkooli territooriumil. 

1.5. Salvestis on pildi ja muude andmete elektrooniline kogum. 

1.6. Turvakaamera on jälgimist ja salvestamist võimaldav seade. 

1.7. Salvestise vastutav töötleja on Kõrgkool. 

1.8. Andmesubjekt on isik, kelle kohta andmeid töödeldakse. 

1.9. Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete 

kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, 

juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, 

isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, 

kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute 

teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest. 
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2. VIDEOJÄLGIMISE JA LÄBIPÄÄSU SÜSTEEMI ÕIGUSLIK ALUS JA EESMÄRK 

KÕRGKOOLIS 

2.1. Kõrgkooli territooriumitel ja hoonetes kasutatakse ööpäevaringselt töötavat ja reaalajas 

jälgitavat jälgimisseadmestikku (edaspidi videojälgimine). 

2.2. Kõrgkool kasutab videojälgimissüsteemi ja läbipääsusüsteemi Kõrgkooli kasutuses 

olevate hoonete ja ruumide valve ning neis viibivate inimeste ja vara kaitseks õigustatud 

huvi alusel. 

2.3. Kõrgkool kasutab videojälgimist ja läbipääsusüsteemi turvameetmena võõraste isikute 

põhjuseta tööruumidesse sisenemise takistamiseks ja Kõrgkooli töötajate, õppijate ja 

kolmandate isikute turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks, turvalisuse 

tagamiseks, ohuolukordadele reageerimiseks ning Kõrgkooli vara kaitseks. 

2.4. Videojälgimisseadmete abil jälgitakse Kõrgkooli õuealasid, sissepääsualasid, koridore, 

fuajeesid ja katuseaeda. 

2.5. Läbipääsusüsteemiga hallatakse Kõrgkooli hoonete sissepääsu, koridoride ja kabinettide 

ligipääsu. 

2.6. Videojälgimissüsteemi kasutamisest Kõrgkooli aladel või ruumides teavitab 

vastavasisuline silt. 

 

3. SALVESTISTE SÄILITAMINE 

3.1. Videojälgimissüsteemi poolt töödeldavad andmed salvestatakse selleks ettenähtud 

serveris. 

3.2. Läbipääsusüsteemi poolt töödeldavad andmed salvestatakse läbipääsusüsteemi haldavas 

arvutis, mis varundatakse standardsete vahenditega. 

3.3. Videojälgimissüsteem töötab salvestiste ülekirjutamisrežiimi põhimõttel. 

Videojälgimissüsteemi salvestusmaht on valitud selline, et minimaalset 

pakkimisalgoritmi H.265 kasutades minimaalse resolutsiooni 1920x1080 (HD) ja 

minimaalse kaadrisageduse 15 fps juures säilitatakse kõigi kaamerate salvestisi 3 (kolm) 

kuud ja salvestusmahu täitumisel salvestab uus info üle vana info, misjärel muutuvad 

vanemad salvestised automaatselt kättesaamatuks. 

3.4. Läbipääsusüsteem säilitab andmed 30 (kolmkümmend) kalendripäeva.   

3.5. Juhul, kui mõne intsidendi uurimiseks osutub vajalikuks videosalvestist säilitada kauem, 

on Kõrgkoolil õigus salvestist pikemalt säilitada, kuid mitte kauem kui turvaseaduses 

sätestatud ja üksnes juhul, kui salvestis on saadaval intsidendist teada saamise hetkel 

arvestades ülekirjutamisrežiimi põhimõtet. 

3.6. Videojälgimissüsteemile ja läbipääsusüsteemile rakendatakse turvameetmeid, mis 

takistavad ligipääsu kõrvalistel isikutel süsteemi komponentidele ning tagavad süsteemi 

käideldavuse ja andmete terviklikkuse. 

 

4. ANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS 

4.1. Kõrgkooli poolt töödeldavate andmete turvalisuse tagamiseks välditakse kõrvaliste 

isikute ligipääsu jälgimisseadmetele ja videojälgimissüsteemile hoidmaks ära salvestiste 

omavolilise jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise. 

4.2. Jälgimisseadmetele ja videojälgimissüsteemi salvestistele pääseb ligi üksnes Kõrgkooli 

haldusjuht ja vajadusel teised rektori poolt volitatud täiendavad isikud.  
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4.3. Videojälgimissüsteemi reaal-ajas jälgimine võimaldatakse Kõrgkooli haldusjuhile ja 

administraatoritele, vajadusel rektori poolt volitatud täiendavatele isikutele. Automaat-

teavitused anomaaliatest seadistatakse Kõrgkooli haldusjuhi poolt. 

4.4. Jälgimiseks kasutatavad vahendid on Kõrgkoolis seadistatud selliselt, et süsteemi 

sisenemiseks on igal kasutajal (sh haldusjuhil) oma kasutajanimi ja parool. 

4.5. Süsteemi kasutamist logitakse, st süsteemi kasutamist on võimalik tagantjärele tuvastada 

millal ja milliseid andmeid vaadati, salvestati, muudeti või kustutati ning kes seda tegi. 

Vastavaid logisid säilitatakse ulatuses, mis tuleneb kasutatavast kõvaketta mahust.. 

4.6. Videojälgimissüsteemis kogutavate andmete töötlemiseks tuleb esitada kirjalikku 

taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) põhjendatud taotlus Kõrgkooli haldusjuhile. 

4.7. Taotlus peab sisaldama andmete töötlemise vajalikkuse põhjendust, konkreetse asjaolu, 

juhtumi või olukorra kirjeldust, kuupäeva ja võimalusel ka toimunu või olukorra täpset 

kellaaega, mille salvestist soovitakse töödelda (vaadata). 

4.8. Videojälgimis- ja läbipääsusüsteemis salvestatud andmete põhjendamatu ja omavoliline 

vaatamine või jälgimine kasutaja poolt on keelatud. 

 

5. SALVESTISEGA TUTVUMISE ÕIGUS 

5.1. Igal Kõrgkooli töötajal, õppijal, külastajal või muul kolmandal isikul on õigus tutvuda 

teda kujutava salvestisega. 

5.2. Kõrgkoolil on kohustus igakordselt veenduda, et salvestist näha sooviv isik on 

salvestisele jäänud isik. 

5.3. Isikuandmetega tutvumise taotlusest keeldutakse, kui see võib: 

5.3.1. kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi; 

5.3.2. takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist; 

5.3.3. raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses. 

5.4. Salvestise koopia väljastamisel või sellega tutvumise võimaldamisel kohustub Kõrgkool 

tagama kolmandate isikute isikuandmete ja eraelu puutumatuse. See tähendab, et kõik 

salvestistel näha olevad kolmandad isikud muudetakse tuvastamatuks arvestades, et 

inimesed on äratuntavad ka riiete, kõnnaku jms järgi. 

5.5. Enda kohta käivate salvestistega tutvumiseks tuleb andmesubjektil pöörduda Kõrgkooli 

andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil andmekaitsespetsialist@ttk.ee. 

5.6. Andmekaitsespetsialist edastab vastava päringu videojälgimissüsteemi kasutajaõigusi 

omavale Kõrgkooli haldusjuhile. 

5.7. Kõrgkoolil on õigus isiku päringu saamise korral paluda isikul täpsustada, millise teabe 

või milliste isikuandmete töötlemise toimingutega on päring täpsemalt seotud. 

 

6. VIDEOJÄLGIMISSÜSTEEMI ABIL KOGUTUD ANDMETE EDASTAMINE 

6.1. Kõrgkoolil on õigus kogutud andmeid edastada õiguskaitseasutustele, riigi- ja kohaliku 

omavalitsuse asutustele. 

6.2. Kõrgkool edastab videojälgimissüsteemi salvestisi ainult õigusrikkumise menetluses 

õigusrikkumist seaduse kohaselt menetleva asutuse nõudmisel ja salvestiste olemasolu 

korral. 

mailto:andmekaitsespetsialist@ttk.ee
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7. LÄBIPÄÄSUSÜSTEEM JA SELLE KASUTAMINE 

7.1. Kõrgkool kui ka Kõrgkooli üliõpilaskodu on varustatud läbipääsusüsteemiga ning 

vajalikud kaardid (kiibid) läbipääsusüsteemi kasutamiseks väljastatakse pärast 

Kõrgkooliga lepingu (töölepingu, VÕS lepingu või majutuslepingu vm asjakohase 

lepingu) sõlmimist või õppurite puhul pärast immatrikuleerimist. 

7.2. Läbipääsusüsteem tagab selle kasutajale ligipääsu vaid temale lepinguga määratud-

lubatud aladele. 

7.3. Läbipääsusüsteemi ja selle logidele on juurdepääs ainult kõrgkooli poolt selleks volitatud 

töötajal ja süsteeme hooldaval isikul kellel on õigus isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, 

mis on vajalikud isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. 

7.4. Kõrgkoolil on õigus läbipääsusüsteemis kogutud andmeid edastada ainult 

õiguskaitseasutustele õigusrikkumise menetluses õigusrikkumist seaduse kohaselt 

menetleva asutuse nõudmisel ja vastavate logide olemasolu korral. 

 

8. RAKENDUSSÄTTED 

8.1. Käesolev Kord jõustub pärast selle õiguspärast kinnitamist. 

8.2. Käesolevat korda haldab kõrgkooli andmekaitsespetsialist. 


