
Käesolev dokument on näidis, mida peaks korteriühistu kaameraga seotud 

andmekaitsetingimused minimaalselt sisaldama.  

 

Andmekaitsetingimused peavad sisaldama viidet, kus saab tutvuda õigustatud huvi analüüsiga 

(analüüs on eeldus üldse õigustatud huvi alusel isikuandmete töötlemiseks).  

 

Kaamerate kasutamisest peavad enne kaameraga jälgitavale alale jõudmist märku andma 

teavitussildid.  

 

 

  

 

KÜ [XXX] valvekaamerate kasutamise kord (NÄIDIS) 

 

1. Kaamerat kasutatakse õigustatud huvi alusel [mis eesmärgil, näiteks inimeste ja vara 

kaitse] eesmärgil, sest [põhjendus kaamera kasutamise kohta, näited selle 

vajalikkusest]. Õigustatud huvi analüüsiga on võimalik tutvuda [kus]. 

 

2. Kaamerate kasutamise otsus on vastu võetud korteriühistu üldkoosolekul [kuupäev]. 

 

3. Korteriühistu kaamera(d) on paigaldatud [kirjeldus kohtadest, mida kaameratega 

jälgitakse]. 

 

4. Täiendavad kaitsemeetmed isikuandmete töötlemisel on kaamerasalvestise lühike 

säilitustähtaeg, salvestisega tutvuda saavate isikute piiratud ring ning salvestisega 

tutvumise piiratud olukorrad [vajadusel kirjeldus muudest sarnastest asjaoludest]. 

 

5. Hoone sissepääsude juurde on paigaldatud IKÜM art 13 nõuetele vastavad kaamerast 

teavitavad sildid. Kaamera vaatevälja jääb [mis, nt uks/prügikonteinerid vms], kuid 

mitte [avalik tänav, korteri uks vms]. 

 

6. Kaamera kasutamisel on isikuandmete vastutav töötleja [xxx] korteriühistu 

(registrikood xxx, aadress xxx, e-post xxx@meil.com; kui on määratud, siis 

andmekaitsespetsialisti kontakt). 

 

7. Kaamerasalvestisele on juurdepääs vaid [kellel, nt juhatuse liikmetel, politseil]. 

Salvestisi vaadanud isikud peavad logi iga salvestisega tutvumise aja, tutvuja ja 

eesmärgi kohta, sh info sündmuse kohta, mille kohta salvestiselt infot vajatakse.  

 

8. [Kes, nt juhatuse liige, politsei] võib salvestisega tutvuda vaid juhul, kui hoones on aset 

leidnud [olukorra täpsustus, nt süütegu, sh vargus, vara rikkumine või kellegi elu või 

tervist ohustanud intsident]. 

 

9. Kaamerasalvestisi säilitatakse [periood, nt 72 h], misjärel salvestis kustutakse jäädavalt, 

välja arvatud juhul, kui salvestisele on jäänud süütegu ning salvestis on vaja edastada 

politseile või kindlustusele.  

 

10. Igal inimesel on õigus  saada teavet isikuandmete töötlemise asjaolude kohta. Samuti 

on õigus tutvuda ja saada koopia oma isikuandmetest. Selleks tuleb saata digitaalselt 

https://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/teave-isikuandmete-kasutamise-kohta
https://www.aki.ee/sites/default/files/dokumendid/oigustatud_huvi_juhend_aki_26.05.2020.pdf
https://melon.rik.ee/videovalve-sildi-genereerija


allkirjastatud taotlus e-posti aadressile [e-posti aadress], ning saamaks 

kaamerasalvestist, kuhu on peale jäänud inimese või tema alaealise lapse kujutis, tuleb 

kirjeldada kuupäeva ja ajavahemikku ning enda või lapse välimust, sh riietust, mille 

alusel on võimalik kindlaks teha, et teavet taotlev inimene on tõesti kaamerasalvestisele 

jäänud isik. Andmetöötleja võib keelduda isikuandmete väljastamisest, kui taotluse 

esitaja isikusamasust ei ole võimalik tuvastada. Samuti võib taotluse täitmisest keelduda 

või küsida taotluse täitmise eest mõistlikku tasu, kui taotlus on põhjendamatu või 

ülemäärane, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu.  

 

11. Inimesel on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, kustutamist või töötlemise 

piiramist või esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele. Selleks tuleb pöörduda  

[kontaktandmed]. 

 

12. Kui inimene leiab, et tema õigusi isikuandmete töötlemisel on rikutud, on tal õigus 

esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.  

 

 

https://www.aki.ee/et/teenused-poordumisvormid/esita-sekkumistaotlus

