
 

Telia Eesti AS (Mustamäe tee 3, Tallinn, registrikood: 10234957) (edaspidi „Telia“) on isikuandmete vastutav 
töötleja. Allpool on selgitatud kuidas Telia töötleb teie isikuandmeid seoses Telia poolt hallatavates hoonetes 
ja muudel hallatavates alades paiknevate videovalve kaameratega. Telias mõistame, et privaatsus on meie 
klientidele oluline ning oleme võtnud endale kohustuse privaatsust austada ja kaitsta. 

Kindlasti lugege läbi ka meie üldine privaatsusteade, milles käsitletakse teie õigusi, privaatsuse austamiseks 
võetavaid kaitsemeetmeid ja muid üldisi Telia teenuste kasutamisega seotud andmekaitset puudutavaid 
küsimusi.  

1. Milliseid isikuandmeid me töötleme? 

Töötleme video- või muud pildimaterjali Telia Eesti AS kaameraga jälgitavatel aladel (näiteks parklad, 
äripinnad ja kaubanduspinnad) liikuvate inimeste ja sõidukite kohta. Salvestamise käigus salvestub ka 
videomaterjali salvestamise kuupäev ja kellaaeg.  

2. Kuidas me isikuandmeid kogume? 

Ettevõtte ruumidesse ja teistele ettevõtte hallatavatele aladele on paigaldatud kaameravalve seadmed. 
Kaameravalve jäädvustab ja salvestab pildi- ja isikuandmeid inimeste kohta, kes liiguvad kaameravalvega 
kaetud alal. Kaameravalve piirkonnad on tähistatud vastavate siltidega. 

3. Millistel eesmärkidel me teie isikuandmeid töötleme? 

Töötleme isikuandmeid Telia Eesti AS ettevõtte, töötajate, partnerite, klientide ja muude isikute õiguste 
kaitse ja turvalisuse tagamiseks, tööandja, töötajate ja klientide teabe ja vara kaitsmiseks ning 
õigusrikkumiste ennetamiseks ja uurimiseks. 

Ülal toodud eesmärkide täitmiseks töödeldakse isikuandmeid ka võimalike väärkasutuse juhtumite 
tuvastamiseks, sh alarmide uurimiseks ning ruumides liikuvate isikute ja nende toimingute tuvastamiseks. 
Lisaks võib videosalvestise andmete töötlemine toimuda videovalve süsteemide hooldus- või paigaldustööde 
käigus.  

4. Millisel õiguslikul alusel me teie isikuandmeid töötleme? 

Töötleme videokaamerate salvestisi ülal nimetatud eesmärkidel Telia õigustatud huvides. Lisaks võime 
töödelda videokaamerate salvestisi ka seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks näiteks olukordades, kui 
oleme kohustatud väljastama videokaamerate salvestisi politseile või teistele uurimisasutustele.  

5. Kellele me teie isikuandmeid avaldame? 

Teavet võidakse avaldada järelevalveasutustele, klientidele ja/või ametiasutustele (nt politseile) seadusega 
lubatud ja nõutud ulatuses. 

Teavet võidakse edastada Telia nimel tegutsevatele alltöövõtjatele, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel. 
Alltöövõtjad ei tohi teie isikuandmeid kasutada muul eesmärgil kui meiega kokkulepitud teenuse 
osutamiseks. Alltöövõtjate kasutamisel hoolitseme selle eest, et töötlemine oleks kooskõlas andmekaitse 
regulatsioonide ning Telia privaatsusteatistega. 

Üldreeglina ei edasta me andmeid väljapoole Euroopa Liitu (EL) ega Euroopa Majandusühendust (EMÜ). 
Isikuandmete edastamisel väljapoole EL-i või EMÜ-d tagame, et andmete edastamine toimub vastavalt 
andmekaitse regulatsioonidele. 

6. Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?  

Valvesüsteeme hoitakse lukustatud ruumides ning juurdepääs videokaamera salvestistele on üksnes Telia 
töötajatel, kes neid oma töö käigus vajavad. Videokaamera valvesüsteemid on Telia suletud võrgus. 
Juurdepääsuõigused valvesüsteemide rakendustele on piiratud kasutajaõigustega. 

7. Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame? 

Säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsusteates sätestatud 
eesmärkide täitmiseks, välja arvatud juhul, kui seadus nõuab teisiti. Anonüümseks muudetud teabe 
säilitamisel ei ole sarnaseid piiranguid. Me ei säilita aegunud või mittevajalikku teavet. Püüame tagada, et 
teie isikuandmed oleksid ajakohased ja täpsed. 

Videosalvestisi säilitame üldjuhul üks kalendrikuu. Kui ülalkirjeldatud eesmärkidel on vaja salvestist säilitada 
pikemat aega, säilitatakse neid seni, kuni salvestust on eesmärgi täitmiseks vaja, nt juhtudel, mil pikem 

https://andmed.telia.ee/privaatsusteade


säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud menetlusega või on tingitud 
seaduses sätestatud pikemast tähtajast. 

8. Millised on teie valikud ja õigused seoses oma isikuandmetega?  

Andmesubjektina on teil isikuandmete töötlemisega seoses erinevad õigused, sõltuvalt töötlemise 
eesmärkidest ja olukorrast. Selle kohta saate lähemalt lugeda meie üldise privaatsusteate 9. peatükist. 

9. Kuidas oma õigusi kasutada? 

Kui soovite saada lisateavet oma isikuandmete kasutamise kohta või abi oma õiguste kasutamisel 
iseteeninduses, võite alati pöörduda meie klienditeeninduse poole, helistades numbril 639 7130 või saates e-
kirja aadressile info@telia.ee. 

Kui olete mures, et teie isikuandmeid on töödeldud hooletult või vastuolus privaatsusteates esitatuga, võite 
sellest alati teada anda meie isikuandmete kaitse eksperdile aadressil privacy@telia.ee. 

Teil on õigus pöörduda ka Andmekaitse Inspektsiooni (https://www.aki.ee/et) või kohtu poole, et kaitsta oma 
privaatsusõigusi ja isikuandmeid.  

Kui oleme teid nõuetekohaselt tuvastanud, registreerime teie taotluse ning anname teile teavet võetud 
meetmete kohta hiljemalt ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist.   

10. Videovalve privaatsusteate muudatused 

Anname endast parima, et privaatsusteade oleks ajakohane ja teile Telia kodulehe kaudu kättesaadav. 
Soovitame teil regulaarselt külastada meie kodulehte, millelt leiate alati privaatsusteadete värskeimad 
versioonid.  
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