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Taust 



     

 Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava 
füüsilise isiku kohta 

 

 Isikuandmete töötlemine – isikuandmetega tehtav toiming nagu 
kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, 
säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, 
lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel 
kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või 
ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine (14) 

 

Mõisted 



     

 Vastutav töötleja – isik, kes määrab kindlaks isikuandmete 

töötlemise eesmärgid ja vahendid 

 

 Volitatud töötleja – isik, kes töötleb isikuandmeid vastutava 

töötleja nimel 

Mõisted 



     

 Pseudonüümimine – isikuandmete töötlemine sellisel viisil, et 

isikuandmeid ei saa enam täiendavat teavet kasutamata 

seostada konkreetse andmesubjektiga, tingimusel et sellist 

täiendavat teavet hoitakse eraldi ja andmete tuvastatud või 

tuvastatava füüsilise isikuga seostamise vältimise tagamiseks 

võetakse tehnilisi ja korralduslikke meetmeid 

Mõisted 



     

 Milliseid isikuandmeid ja kuidas töödeldakse 

 Millise reegli järgi neid hoitakse 

 Kellel on ettevõtte siseselt juurdepääs andmetele 

 Millised õigused on isikul, kelle kohta need andmed käivad 

 
Viide „Juhend kaamerate kasutamise kohta“, Andmekaitse Inspektsioon 

Isikuandmete töötleja peab teadma 

http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/Kaamerate kasutamise juhis.pdf


Sinu eest valvel 

Mida G4S teeb? 

 Kasutab ise ja soovitab oma 

klientidel kasutada seadmeid 

ja süsteeme, mis võimaldavad 

andmekaitsemääruse nõudeid 

täita 

 Annab nõu ja jagab soovitusi 

kuidas olemasolevaid 

süsteeme viia vastavusse 

määruse nõuetega 

 Viib firmasisesed protseduurid 

vastavusse määruse nõuetega 



     

Isikuandmed turvasüsteemides 
Kasutajad 

• Nimed 

• IP aadressid 

Logid 

• Süsteemi 
kasutamine 

• Süsteemi 
jälgimine 

• Süsteemi 
muutmine 

Salvestised 

• Sündmused, 
tegevused 

• Videomaterjal 

• Väljavõtted 

• Varundus 



     

Videovalve 
• Süsteemi toimimist jälgib, 

majandab ja kasutab 
andmete omanik (vastutav 
töötleja) 

• Süsteemi hooldust ja 
tehnilist abi osutab 
teenusepakkuja (volitatud 
töötleja) 

Kliendi 
süsteem 

• Süsteemi kasutab andmete 
omanik (vastutav töötleja) 

• Süsteemi toimimist jälgib, 
majandab, hooldab ja 
osutab tehnilist abi 
teenusepakkuja (volitatud 
töötleja) 

Videovalve 
teenus 



     

 Omanik - vastutav töötleja 
 Eesmärk 

 Milliseid andmeid töödeldakse? 

 Kuidas töödeldakse? 

 Millise reegli järgi hoitakse? 

 Objekti tähistamine 

 Vastutav töötleja 

 Volitatud töötleja 

 Kasutaja(te) juurdepääsu õiguste haldus 

 Teenusepakkuja(te) juurdepääsu 
õiguste haldus 

 Pöördumiste haldamine 

 Väljavõtete tegemine 

Olemasolev videovalvesüsteem 

 Hooldaja - volitatud töötleja 

 Tehniline abi 

 Hooldus 

 

 



     

G4S – Milestone videovalve 
 Omanik - vastutav töötleja 

 Eesmärk 

 Pseudonüümitud kasutajate 

juurdepääsu õiguste haldus 

 Pöördumiste haldamine 

 

 Teenusepakkuja - volitatud 
töötleja 
 Milliseid andmeid töödeldakse? 

 Kuidas töödeldakse? 

 Millise reegli järgi hoitakse? 

 Pseudonüümitud kasutajate 
juurdepääsu sisestus 

 Väljavõtete tegemine 

 Tehniline abi 

 Hooldus 
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Andmete haldus - näide 
Videomaterjal Tehniline info Logid 

Mis andmed Otsepilt Salvestised Väljavõtted Seadistused Kasutajad 

(pseudonüümi

tud) 

Varundus Kasutajaga seotud Süsteemiga seotud Varundus 

Kus 

salvestatakse 
Ei salvestata Kohalik/keskne 

server 
Failivahetus-

keskkond 
MGMT server MGMT server Andmehoidla 

iga 24 h tagant 
MGMT server MGMT server Andmehoidla 

iga 24 h tagant 

Kaua säilitatakse X kuni 30 pv X 30 pv 30 pv 30 pv 30 pv 30 pv 30 pv 

Kuidas 

kustutatakse 
X Automaatselt Peale edastust 

automaatselt 
Automaatselt Automaatselt Automaatselt Automaatselt Automaatselt Automaatselt 
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Kasutajate haldus - näide 
Roll Funktsionaalsus Kasutajate haldus Objektid 

Kasutaja Otsepilt Salvestis Väljavõte Loomine Muutmine Kustutamine Objekt 1 Objekt 2 Objekt n 

Kasutaja 1 X X X 

Kasutaja n X X X 

Peakasutaja 

Peakasutaja n X X X X X 

Administraator 

Admin n X X X X X X X X X 



     

 Läbipääsusüsteem 

 Süsteemi kasutamine ja kasutajad 

 Läbipääsude kasutamine ja kasutajad 

 Logid 

 Varundus 

Olemasolevad süsteemid 
 Valvesignalisatsioon 

 Süsteemi kasutajad 

 Logid 

 Varundus 



     

 Kasutaja nimekiri täna 

süsteemis: 

 Margus Maasikas 

 Valli Vaarikas 

 Murel Murakas 

Isikuandmete pseudonüümimine 

 Kasutaja nimekiri süsteemis 

peale pseudonüümimist: 

 Kasutaja 1 

 Kasutaja 2 

 Kasutaja 3 

 

Andmete vastutav töötleja peab looma protseduuri, kuidas 

korraldada pseudonüümimine ning isikuandmete säilitamine 

süsteemist väljaspool. 



     

 Kasutage isikuandmeid turvasüsteemides minimaalselt – 

pseudonüümimine 

 Dokumenteerige isikuandmete kasutus ja sellega seotud 

protseduurid oma ettevõtte siseselt 

 Kasutage vajadusel süsteeme teenusena, kuna seal on põhilised 

protseduurid juba dokumenteeritud ja kasutusvalmis 

 Jälgige milliseid turvasüsteeme kasutate ja kuidas need aitavad 

teil määruse nõudeid täita 

Kokkuvõte 


