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Kinnitatud Vasalemma Põhikooli direktori 21.01.2020 

käskkirjaga nr 1-3/11 

 

VASALEMMA PÕHIKOOLI VIDEOVALVESÜSTEEMI KASUTAMISE KORD 

 

1. Kaamerate kasutamise eesmärk  

1.1. Vasalemma Põhikoolis kasutatakse videovalvesüsteemi turvalisuse tagamiseks ning 

koolihoone ja -vara kaitseks kooli üldalal vastavalt käesoleva korra punktile 3.1. 

 

2. Kaamerate kasutamise õiguslik alus  

2.1. Jälgimisseadmestiku kasutamisel lähtub kool isikuandmete kaitse üldmääruse, 

põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse § 44 lg 5 sätestatud nõuetest ning Andmekaitse 

Inspektsiooni juhendist kaamerate kasutamise kohta peatükk 12.  

 

3. Jälgimissüsteemi  kirjeldus  

3.1. Üldala katvad turvakaamerad on paigaldatud kooli territooriumile. Turvakaameraid on 

kokku 5. Need on paigaldatud kahe õppehoone juurde. 3 kaamerat on kinnitatud 

spordihoone külge suunaga kooli õueala poole, 2 kaamerat on koolihoone juures 

valgustuspostide küljes suunaga kooli poole. 

3.2. Kõik kaamerad on ühendatud salvestusseadmega.  

3.3. Siseruumides videovalvesüsteemi ei ole. 

 

4. Jälgimissüsteemi abil kogutud andmete edastamine 

4.1. Vasalemma Põhikool edastab salvestisi ainult õigusrikkumise menetluses 

õigusrikkumist seaduse kohaselt menetleva asutuse nõudmisel salvestiste olemasolu 

korral. 

4.2. Nõudekiri registreeritakse dokumendiregistris. 

4.3. Talletatud salvestistest teeb vajalikud väljavõtteid kooli volitatud töötaja 

õigusrikkumise menetluses õigusrikkumist seaduse kohaselt menetleva asutuse 

nõudmisel. 

 

5. Juurdepääs jälgimissüsteemile ja salvestistele  

5.1. Jälgimissüsteemi ei kasutata reaalajas, st. salvesitist ei jälgi keegi pidevalt ekraanil.  
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5.2. Salvestitele on ligipääs selleks volitatud isikutel. Volitatud isikud määrab kooli 

direktor käskkirjaga.  

5.3. Talletatud salvestistest teeb vajalikud väljavõtted õppe-spordihoone haldusjuht-

administraator  õigusrikkumise menetluses õigusrikkumist seaduse kohaselt menetleva 

asutuse nõudmisel. 

 

6. Salvestiste säilitamine  

6.1. Vasalemma Põhikool kasutab salvestamist ülekirjutamisrežiimis. Kasutatav 

salvestusmaht võimaldab salvestusi säilitada 1 kuu ja salvestusmahu täitumisel 

salvestub uus info üle vana info, millega vanemad salvestised kustuvad. 

6.2. Salvestiste vaatamise logi säilib 1 kuu. 

 

7. Jälgimissüsteemi abil kogutavate andmete kaitse 

7.1. Salvestusseadmed ei ole ühendatud kooli sisemisse arvutivõrku. 

7.2. Salvestusseadmete pääsuparoolid on selleks volitatud isikutel.  Volitatud isikute töölt 

lahkumise korral seadmete paroolid vahetatakse.  

 

8. Tutvumine isiku kohta kogutud andmetega 

8.1. Vasalemma Põhikoolis kasutatav jälgimissüsteem ei teosta automaatset isikutuvastust. 

Samuti ei võimalda jälgimissüsteem muuta salvestitel isikuid tuvastamatuks.   

8.2. Andmesubjekti õigused on sätestatud Vasalemma põhikooli privaatsusteates. 

8.3. Turvakaamera salvestisi võib välja anda õigusrikkumise menetluses õigusrikkumist 

seaduse kohaselt menetleva asutuse nõudmisel. Salvestiste taasesitamine on võimalik 

vaid salvestise olemasolu korral salvestusseadmes.  

  

 


