
 

 

Meelespea jälgimisseadmete kasutajale 

1. Võimalusel paigalda kaamera nii, et sellega on jälgitav üksnes Sinu valdus. Sel juhul ei 
pea jälgimisseadmest kedagi teavitama ega kelleltki luba küsima. 

2. Jälgimisseadet kasutama asudes vaheta tootja antud parool oma unikaalse ja 
turvalise parooli vastu. Sellega kaitsed oma ja teiste inimeste eraelu internetis avalikuks 
muutumise eest. 

3. Pea meeles, et isiklikul otstarbel salvestatut ei tohi väljaspool pereringi jagada ega 
avalikustada (nt internetti üles laadida). Sel juhul pole enam tegemist isikliku otstarbega 
ning selline tegevus vajab õiguslikku alust.  

4. Kui kaameraga on jälgitav ka ühiskasutuses olev territoorium (kortermaja koridor), 
avalik ruum (tänav) või naaberkinnistu, siis arvesta, et tohid kaameraid kasutada üksnes 
- isikute ja vara kaitse eesmärgil, 
- viisil, mis ei kahjusta ülemääraselt teiste isikute õigusi, 
- koos teavitusega, kes kaameraid haldab ja kuidas temaga kontakti saab. 

5. Enne ühiskasutuses olevale alale (nt kortermaja koridori) kaamerate paigaldamist võta 
ühendust territooriumi valdajaga ja uuri, kas ja millistel tingimustel see on lubatud. 

6. Ole valmis selleks, et pead turvakaamera salvestisele jäänud isiku nõudel andma talle 
tema andmed ja teavet andmete töötlemise kohta, kahjustamata seejuures teiste 
salvestisele jäänud inimeste õigusi. 

7. Arvesta, et isikul, kes leiab, et kaamera rikub tema privaatsust, on võlaõigusseaduse 
(§ 1046 ja § 1055) kohaselt õigus nõuda jälgimisseadmete kasutajalt rikkumisega 
tekitatud kahju hüvitamist või rikkumise lõpetamist. Samuti on tal võimalik oma õiguste 
kaitseks pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni. 

8. Arvesta, et teiste inimeste korduvat, pikaajalist ja varjatud jälgimist mingil eesmärgil 
andmete kogumiseks saab teatud juhtudel käsitleda eraviisilise jälitustegevusena, mis 
võib tuua kaasa kriminaalvastutuse karistusseadustiku § 137 alusel.  

9. Kaamerate kasutamist käsitleb täpsemalt Andmekaitse Inspektsiooni kodulehelt1 
leitav „Juhend kaamerate kasutamise kohta“. Isikute ja vara kaitsest räägitakse selle 
viiendas punktis. Salvestistega tutvumise ja selle koopia väljastamise kohta loe juhendi 
neljateistkümnendast peatükist.  

10. Kui Sul on kaamerate kasutamise kohta küsimusi, helista Andmekaitse Inspektsiooni 
nõuandetelefonil 5620 2341 (vastuvõtu ajad leiad kodulehelt) või saada kiri aadressil 
info@aki.ee. 

                                                           
1 Leitav: www.aki.ee  Juhised  Kaamerate kasutamise juhend.  
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