Illuka Kooli videojälgimisseadmete
kasutamise kord
1. Üldsätted
Illuka Koolis kasutatakse videojälgimissüsteemi laste, õpilaste ja töötajate turvalisust ohustavate
olukordade ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks ning Illuka Kooli vara kaitseks (alus: Põhikooli- ja
gümnaasiumiseadus §44 lg 5, Isikuandmete kaitse seadus §14 lg 3).
2. Jälgimissüsteemi kirjeldus
1.
Illuka Koolis kasutatav videojälgimissüsteem koosneb neljast salvestusseadmetest ja
kolmekümnest kaamerast.
2.
Turvakaamerad on paigaldatud staadionile (5 tk), spordisaali (2 tk), lasteaia hoonesse (4
tk), lasteaia õuealale (5 tk) ja mõisahoonesse (12 tk) ning mõisa välistreppidele (2 tk).
3.
Salvestusseadmete ja kaamerate jaoks on välja ehitatud eraldi tulemüüriga kaitstud
füüsiline arvutivõrk. Ligipääs on tagatud ka kooli arvutivõrgust. Eraldi tarkvaraga on võimalik
neile ligi pääseda kasutaja ja parooli olemasolul (sisselogimise järjestikusel ebaõnnestumisel
suletakse ajutiselt kasutaja konto).
4.
Salvestusseadmete pääsuparoolid on dokumenteeritud valla IT-spetsialisti juures.
3. Juurdepääs jälgimissüsteemile ja salvestistele
1.
Jälgimissüsteemi kasutab reaalajas kaamerate pildi nägemiseks ja ohuolukordade
tuvastamiseks kooli haldusjuht, kellel on ka juurdepääs videosalvestistele. Juurdepääs reaalajas
kuvatavale videopildile ja salvestistele on ka kooli direktoril ja valla IT-spetsialistil.
2.
Olemasolevaid salvestisi säilitatakse ülekirjutamisrežiimi alusel. Salvestusseadmete
kasutatav salvestusmaht jääb vahemikku 5GB kuni 7GB ja salvestusmahu täitumisel salvestub
uus info üle vana info, millega vanemad salvestised kustuvad.
3.
Illuka Kool edastab salvestisi ainult õigusrikkumise menetluses õigusrikkumist seaduse
kohaselt menetleva asutuse nõudmisel salvestiste olemasolu korral. Nõudekiri registreeritakse
dokumendiregistris. Talletatud salvestistest teeb vajalikud väljavõtted Illuka valla IT-spetsialist.
4. Andmetega tutvumise protsess
1.
Kasutatav videojälgimissüsteem ei oma automaatset isikutuvastust ega võimalda muuta
salvestistel isikuid tuvastamatuks, mistõttu ei väljasta Illuka Kool Isikuandmete kaitse seaduse
§19 alusel jälgimissüsteemi salvestisi Isikuandmete kaitse seaduse §20 lõige 1 nõuete tõttu.
Salvestistega saab koolis kohapeal tutvuda ainult juhul kui salvestistel ei esine Isikuandmete
kaitse seaduse §20 lõige 1 nimetatud olukordi.
2.
Salvestisega tutvumiseks tuleb esitada Illuka Koolile kirjalikus vormis sooviavaldus, mis
sisaldab vaadelda soovitava ala võimalikult täpset kirjeldust ning on märgitud vaadelda soovitav
ajavahemik, mis ei ületa ühte tundi.
3.
Kooli haldusjuht selgitab välja, kas kirjeldatud ala asub turvakaamerate jälgimisalas ja kas
antud ajavahemikus selles alas salvestistel ei esine Isikuandmete kaitse seaduse §20 lõige 1
toodud olukordi, mis võivad takistada salvestiste taasesitamist.
4.
Kirjalikule sooviavaldusele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Avaldus registreeritakse kooli
dokumendiregistris.
5.
Salvestise taasesitamine võimaldatakse vaid selle olemasolu korral salvestusseadmes juhul
kui antud salvestisel ei esine Isikuandmete kaitse seaduse §20 lõige 1 toodud olukordi.

