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LISA 4 
RONGI VIDEOSALVESTISTE TÖÖTLEMINE  
 

1. Kaamerate kasutamine 

1.1.Töötleja rongid on varustatud Salvestusseadmetega rongide, rongipersonali ja 
reisijate turvalisuse ning raudteeohutuse tagamiseks. Salvestusseadmed 
salvestavad rongi salongi ja rongi teekonda. 

1.2.Salongi Salvestusseadme pilti on reaalajas võimalik jälgida ainult rongi kabiinis. 
Salvestusseadmed salvestavad kujutist, helisalvestamist ei toimu. 

1.3.Salvestiste töötlemisega ei kaasne isikuandmete eriliikide töötlemist Määruse 
mõistes. 

 

2. Salvestiste väljastamine 

2.1.Salvestised säilivad Salvestusseadmes olenevalt salvestatavate andmete mahust 
keskmiselt kuni 10 päeva ja kustuvad automaatselt (kirjutatakse üle). 

2.2.Salvestiste töötlemine toimub Töötleja depoos Tallinnas. Salvestise väljastamise 
eelduseks on rongi jõudmine tavapärasest ringlusest depoosse koos 
Salvestusseadmes säilinud videomaterjaliga, samuti eeldusel, et Salvestusseadme 
töö ei olnud tehnilistel põhjustel taotluses esitatud perioodil katkenud. 

2.3.Taotlejale andmete väljastamise aeg sõltub Töötleja rongide liikumisgraafikust 
(andmete kättesaadavus alla laadimiseks), taotleja poolt taotluses esitatud 
töödeldavate andmete mahust ja Töötlejale esitatud taotluste arvust. 

 

3. Salvestiste edastamine kolmandatele isikutele 

3.1.Töötleja edastab Salvestisi: 

3.1.1. seaduse alusel seaduses nimetatud uurimisasutusele (Politsei- ja 
Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet, Maksu- ja Tolliamet, jt); 

3.1.2. asutustele, kes teostavad järelevalvet väärteomenetluste korras 
(Maanteeamet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet jms); 

3.1.3. füüsilistele isikutele nende enda isikuandmete kohta, samuti isiku 
seaduslikule esindajale esindatava isiku kohta (näiteks alaealiste laste osas 
tema vanemale); 

3.1.4. õnnetuste korral vajadusel õnnetust menetlevatele kindlustusseltsidele; 

3.1.5. Raudteeliikluse turvalisuse tagamiseks rongi kabiinikaamerate Salvestisi 
infrastruktuuri ettevõtetele ja TTJA-le eesmärgiga tagada ning parendada 
raudteeliikluse turvalisust. Salvestised on ette nähtud ametkondlikuks 
kasutamiseks ning need edastatakse tingimusega, et infrastruktuuri ettevõte 
neid ilma Töötleja eelneva loata kolmandatele osapooletele ei edasta ning 
avalikkusele ei avalikusta; 

3.1.6. valikuliselt avalikel üritustel ja meedias raudteeohutuse suurendamise ja 
isikute teadlikkuse tõstmise eesmärgil (eelkõige Salvestised juhtumitest, 
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kus sõidukid ja/või isikud on seadnud end ohtlikku olukorda ja on napilt 
pääsenud õnnetusest). 

3.1.6.1.Juhul kui Salvestisel on tuvastatav isik, kelle kontaktandmed on 
Töötlejale teada, küsib Töötleja Salvestise avalikustamiseks 
Andmesubjektilt eelnevat luba. Andmesubjektil on õigus keelduda 
tuvastatava isikuga Salvestise avalikustamisest, kuid Andmesubjekt ei 
saa Töötlejal keeleta sellise Salvestise avalikustamisest, kus 
Andmesubjekt ei ole tuvastatav, sh Salvestise tehnilise töötlemise 
tulemusel. Tuvastatava isikuga Salvestise kasutamisel võetakse 
võimalusel arvesse Andmesubjekti nõusoleku piire. 
 

4. Asutustele Salvestiste väljastamise kord 

4.1.Salvestiste saamiseks esitab andmeid sooviv asutus Töötleja e-posti aadressile 
info@elron.ee vastava kirjaliku taotluse. Taotlusest peab nähtuma vähemalt 
taotluse esitanud asutuse nimi, taotluse edastanud ametniku täisnimi ja ameti e-
posti aadress, mis võimaldab tuvastada, et päring on edastatud vastava asutuse 
ametniku poolt. Samuti peab taotlusest nähtuma, mis kuupäeval, mis rongis (rongi 
number või sellele antud nimi), mis liinil ja ajavahemikul salvestatud Salvestistega 
tutvuda soovitakse. 

4.2.Salvestisi ei edastata asutusevälistele üldistele e-posti teenuse pakkujate 
aadressidele (näiteks gmail.com, hotmail.com, mail.ru, yandex.ru jne), va juhul kui 
sellele aadressile väljastamiseks on asutuse pädeva isiku poolt edastatud 
digitaalselt allkirjastatud põhjendatud taotlus. 

 
5. Füüsilistele isikutele Salvestiste väljastamise kord 

5.1.Igal isikul on õigus saada Töötlejalt tema enda kohta käivaid isikuandmeid. 
Salvestis esitatakse Andmesubjektile juhul, kui selle väljastamine on tehniliselt 
võimalik ja ainult töödeldud kujul, kus kõik ümbritsevad kolmandad isikud on 
muudetud tuvastamatuks. Juhul kui isik leiab, et tema suhtes on toime pandud 
süütegu, tuleb isikul esitada avaldus vastavale pädevale asutusele (Politsei- ja 
Piirivalveamet), kes pöördub Salvestiste saamiseks taotlusega Töötleja poole. 

5.2.Salvestiste saamiseks esitab Andmesubjekt Töötlejale vastava kirjaliku taotluse e-
posti aadressil info@elron.ee või läbi kodulehe tagasiside vormi. Taotlusest peab 
nähtuma taotluse esitanud isiku nimi, isikukood ja mis kuupäeval, mis rongis, mis 
liinil, ja kellaajal salvestatud Salvestistega ta tutvuda soovib. 

5.3.Töötlejal on õigus paluda piiritleda või täpsustada konkreetset asjaolu, sündmust 
või ajavahemikku, mille kohta Andmesubjekt Salvestise väljastamist soovib. 

5.4.Isik peab Salvestise väljastamiseks tõendama oma isikusamasust isikuga, kelle 
isikuandmete edastamist soovitakse. Töötlejal on õigus küsida isikusamasuse 
tuvastamiseks täiendavaid andmeid, sh taotluse esitamist digitaalselt allkirjastatuna 
või koopiat isikut tõendavast dokumendist ning kuni isikusamasuse tuvastamiseni 
Salvestiste edastamisest keelduda. 

 
 


