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JÄLGIMISSEADMETE KASUTAMISE
TINGIMUSED JA KORD
1.
ÜLDPÕHIMÕTTED
1.1. Jälgimisseadmete kasutamise eesmärk on kooli hoonekompleksi kasutamise turvalisuse
tõstmine liikumise jälgimiseks ja fikseerimiseks üldkasutatavates ruumides
(koridorides, fuajeedes, spordikompleksis) ning kooli territooriumil.
1.2. Korra väljatöötamise ja uuendamise eest vastutab Saue Vallavarahaldus (edaspidi
vallavarahaldus).
2.
VIDEOSÜSTEEMI KIRJELDUS
2.1. Hoonekompleksi üldkasutatavatesse ruumidesse ja kooli ümbrusesse on paigaldatud
kaamerad, mille poolt edastatav pilt on vaadeldav kooli valvelauas.
2.2. Videovalvesüsteemi salvestised on kättesaadavad 30 päeva. Salvesteid kasutatakse
ülekirjutamisreziimis ning salvestusmahu täitumisel salvestub uus info üle vana info,
millega vanemad salvestised kustuvad.
3.
KAAMERATE POOLT EDASTATUD PILDI JÄLGIMINE
3.1. Videovalvesüsteemi poolt edastatavat pilti on võimalik jälgida ainult arvutitest, millesse
on installeeritud spetsiaalne tarkvara.
3.2. Videosüsteemi poolt edastatava pildi jälgimine on kõrvalistel isikutel keelatud.
4.
SALVESTATUD INFORMATSIOONI KASUTAMINE
4.1. Salvestatud informatsioonile ligipääs ja selle vaatamine on kaitstud parooliga.
4.2. Salvestatud pildimaterjali vaatamise eesmärgiks on tuvastada toimunud sündmuste
asjaolusid ja selles osalenuid. Salvestatud informatsiooni läbivaatamiseks annab loa
kooli direktor ning see fikseeritakse eraldi videosüsteemi kohta peetavas žurnaalis.
4.3. Salvestatud informatsioonist koopiate tegemine on lubatud ainult politsei kirjaliku
taotluse alusel vallavarahalduse juhataja loal. Koopia väljastamine fikseeritakse
videovalve žurnaalis.
4.4. Salvestatud materjali läbivaatamist korraldab süsteemi administraator (kooli ITspetsialist), kes omab selleks vajalikku parooli. Parooli andmine teistele isikutele on
keelatud.
5. JÄLGIMISSÜSTEEMI ABIL KOGUTAVATE ANDMETE KAITSE
5.1. Salvestusseadmed ei ole ühendatud kooli üldisesse arvutivõrku LAN, nende jaoks on
välja ehitatud eraldi tulemüüriga kaitstud füüsiline arvutivõrk. Vajadusel võib ühendada
salvestite arvutivõrgu kooli üldisesse arvutivõrku LAN eraldatud võrgusegmendi osana
VLAN.
5.2. Salvestusseadmete pääsuparoolid on dokumenteeritud kooli IT töötajate juures. IT
töötaja töölt lahkumise korral seadmete paroolid vahetatakse.
6. TUTVUMINE ISIKU KOHTA KOGUTUD ANDMETEGA
6.1. Kasutatav videojälgimissüsteem ei oma automaatset isikutuvastust. Samuti ei võimalda
videojälgimissüsteem muuta salvestitel isikuid tuvastamatuks. Seetõttu ei väljastata kool
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isikuandmete kaitse seaduse § 19 alusel jälgimissüsteemi salvestisi isikuandmete kaitse
seaduse § 20 lõige 1 nõuete tõttu. Salvestistega saab koolis kohapeal tutvuda vaid juhul,
kui salvestistel ei esine isikuandmete kaitse seaduse § 20 lõige 1 toodud olukordi.
6.2. Salvestistega tutvumiseks tuleb esitada koolile kirjalikus vormis sooviavaldus, milles
kirjeldatakse võimalikult täpselt vaadelda soovitavat ala ning millele on märgitud
vaadelda soovitav ajavahemik, mis ei ületa 1 tundi. Kooli IT töötaja selgitab välja, kas
kirjeldatud ala asub turvakaamerate jälgimisalas ja kas antud ajavahemikul selles alas
salvestistel ei esine isikuandmete kaitse seaduse § 20 lõige 1 toodud olukordi, mis
võivad takistada salvestiste taasesitamist. Kirjalikule sooviavaldusele vastatakse 5
tööpäeva jooksul. Avaldus registreeritakse kooli dokumendiregistris.
6.3. Salvestiste taasesitamine võimaldatakse vaid selle olemasolu korral salvestusseadmes.
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