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AS Colordia büroo- ja kaubandushoonetesse Tartu linnas F. Tuglase 19, Saekoja 36a, 
Tähe 127a ja Tähe 127f on paigaldatud valvekaamerad. Kaameratega jälgitavad alad 
on hoonete üldkasutatavad trepikojad ja koridorid ning kaamerad salvestavad 24 tundi 
ööpäevas. Valvekaamerad edastavad ja salvestavad ainult pilti, heli ei edastata ega 
salvestata. 
 
Valvekaamerate abil saadud andmete vastutav töötleja on AS Colordia (aadress 
Saekoja 36a, Tartu 50107; e-post colordia@colordia.ee; tel. +372 730 1303). 
Salvestitele ligipääs on AS Colordia selleks volitatud töötaja(te)l. Valvekaamerate 
kasutamise õiguslikuks aluseks on õigustatud huvi  vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määruse (EL) 2016/679 artikkel 6 lg 1 punkt f ja eesmärgiks on isikute ja vara 
kaitse ning õigusrikkumiste tuvastamine.  
 
AS Colordia on analüüsinud oma õigustatud huvi ja kaamerate kasutamisega 
kaasnevat õiguste riivet ning tuvastanud: 
• büroo- ja kaubandushoonetes tegutsevad paljud erinevad juriidilised ja füüsilised 

isikud ning ruumides on nende vara, mille rahaline väärtus võib olla suur; 
• lisaks hoonetes töötavatele inimestele, külastab seda iga päev klientidena 

märkimisväärne hulk võõraid inimesi; 
• inimesed viibivad üldjuhul hoonetes ainult tavapärastel tööaegadel ning muul ajal 

on hooned isikuvalveta; 
• hoonetel on elektrooniline valvesüsteem ja selle poolt edastavate häirete korral on 

vajalik põhjuse väljaselgitamine; 
• kuna tegemist on büroo- ja kaubandushoonetega, saab väita, et kõik isikud, kes 

on hoonesse sisenenud, viibivad seal vabatahtlikult ja olles teadlikud 
valvekaameratest (hoone välisustele on paigaldatud nõuetekohased infosildid 
valvekaamerate olemasolu kohta); 

• kaamerad on paigaldatud ainult sellisele alale (trepikoda, koridor), kus isikud 
viibivad lühikest aega ja kust nad liiguvad ainult läbi, minnes muudesse 
ruumidesse. 

 
Valvekaamerate salvestisi säilitatakse 30 päeva ning seejärel toimub nende 
automaatne ülesalvestamine. Põhjendatud juhtudel antakse salvestistele juurdepääs 
õiguskaitse- ja järelevalveorganitele või muudele kolmandatele isikutele, kui selline 
kohustus tuleneb seadusest. Salvestistele on piiratud mahus juurdepääs ka ettevõttel 
kes osutab AS-le Colordia jälgimisseadmetega seotud teenuseid (tarkvara ja riistvara 
paigaldus, hooldus jms).  
 
Isikul on õigus tutvuda enda kohta töödeldavate isikuandmetega (kujutis salvestisel) 
ja saada teavet isikuandmete töötlemise asjaolude kohta. Vastav avaldus tuleb 
digitaalselt allkirjastatuna saata AS Colordia e-posti aadressile või esitada see 
kirjalikult AS Colordia asukohas. Allkirjastatud avalduses tuleb märkida selle esitaja 
nimi, kontaktandmed ja isikukood, samuti andmetega tutvumise põhjus ning soovitud 
andmete ajavahemik kuupäeva ja tunni täpsusega. Avaldusele vastatakse hiljemalt 1 
kuu jooksul. Kui isik leiab, et AS Colordia on tema õigusi isikuandmete töötlemisel 
rikkunud on tal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile. 


