
Valvekaamerate kasutamise tingimused

1. Käesolevad valvekaamerate kasutamise tingimused on kehtestanud AS Onninen (registrikood
10180761, aadress Betooni tn 6/2, 11415 Tallinn) („Onninen“). Onninen on valvekaamerate
kasutamisel kogutud isikuandmete vastutav töötleja.

2. Käesolevate tingimuste alusel toimub valvekaamerate kasutamine Onnineni ladudes,
teeninduspunktides ja nende territooriumil, samuti valvekaamerate kasutamise tulemusel saadud
isikuandmete töötlemine. Onninen tagab käesolevate tingimuste täitmise valvekaamerate kasutamisel
ja kogutud isikuandmete töötlemisel.

3. Valvekaamerad on kasutusel Onnineni teeninduspunktides hoonete sees, jälgides müügisaale
ja laoruume ning hoonetest väljas Onnineni territooriumi piires, jälgides väliladu ja hoonete ümbrust.
Valvekaameraid ei ole kunagi paigaldatud aladele, kus võite eeldada täielikku privaatsust, näiteks
tualettruumidesse.

4. Valvekaamerate jälgimisalad nii hoone sees kui väljas on tähistatud kleebiste või siltidega
kaamerate kasutamise kohta.

5. Valvekaamerate kasutamise õiguslikuks aluseks on Onnineni õigustatud huvi. Valvekaamerate
eesmärk on järelevalve Onnineni vara üle ehk kaitsta vara kadumise, hävimise või kahjustumise eest.
Eelkõige võidakse kaamerasalvestisi kasutada vara kadumise või kahjustumise korral asjaolude
tagantjärele väljaselgitamiseks vara leidmise või vastutavate isikute kindlakstegemise eesmärgil.
Kaamerasalvestisi võidakse kasutada ka sularahatehingutega seotud pretensioonide või kahluste
korral. Onninen võib kaamerasalvestisi kasutada ka siis, kui see on vajalik klientide kaebuste
lahendamiseks ning valvesüsteemide haldamise eesmärgil, eelkõige et kontrollida või testida, kas
kaamerad on töökorras.

6. Lisaks on Onnineni kesklaos kassade juurde paigutatud kaamera, mille eesmärgiks on lisaks
eeltoodule ka jälgida kassade töökoormust ja töökorraldust vajadusel reguleerida. Näiteks, kui Onnineni
töötaja näeb kaamerapildist, et kassas on pikk järjekord, läheb ta kassas olevatele töötajatele appi.
Sellel eesmärgil on kaamerapilt kesklao kontoriruumis reaalajas nähtav sel hetkel tööl olevatele
Onnineni töötajatele.

7. Onninen kinnitab, et valvekaamerate salvestisi vaadatakse üksnes  siis, kui selleks on mõnele
eelpool kirjeldatud eesmärgile vastav konkreetne vajadus. Reaalajas jälgitakse kaamerapilti ainult
punktis 6 kirjeldatud olukorras ja eesmärgil. Valvekaamerad ei salvesta heli.

8. Onninen tagab valvekaamerate nõuetekohase toimimise ning salvestiste turvalise töötlemise ja
säilitamise. Salvestiste turvalisuse tagamise ning üksnes eesmärgipärase kasutamisega kaitseb
Onninen valvekaamerate jälgimisalas viibivate isikute huve ja õigusi isikuandmetega seotud rikkumiste
eest.

9. Valvekaamerate salvestisi ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud käesolevates
tingimustes nimetatud juhtudel ning juhul, kui see on valvekaamerate kasutamise üldisest eesmärgist
lähtuvalt vajalik Onnineni huvide kaitseks või oleme selleks kohustatud vastavalt seadusele. Onninen
võib edastada valvekaamerate salvestisi enda volitatud töötlejale AS G4S Eesti (10022095) („G4S“),
kes osutab meile valveteenuseid ja kellel võib sellest tulenevalt olla ligipääs valvekaamerate
salvestistele. Veel võime edastada salvestisi ametiasutustele kehtiva õiguse alusel, kui see on vajalik
toimepandud õigusrikkumiste või muude intsidentide uurimiseks volitatud isikute, näiteks Politsei- ja
Piirivalveameti poolt.

10. Valvekaamerate salvestisi hoitakse Onnineni kohalikus videoserveris või G4S-i serverites.
Onninen rakendab valvekaamerate salvestiste säilitamisel mõistlikke organisatsioonilisi ja tehnilisi
turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid tahtmatu, volitamata töötlemise või avalikuks tuleku eest.
Ligipääs salvestistele on parooliga kaitstud. Onninen tagab, et valvekaamerate salvestistele ei saa
ligipääsu kõrvalised isikud.



11. Ligipääs igas laos või teeninduspunktis kasutatavate valvekaamerate salvestistele on selle 
teeninduspunkti juhatajal või juhataja poolt ajutiselt selleks volitatud isikul. Kesklaos reaalajas 
edastatavat kaamerapilti saavad vaadata sel hetkel tööl olevad Onnineni töötajad. Lisaks võivad 
salvestistele erandjuhtudel, näiteks andmesubjektide või korrakaitseorganite taotluse lahendamise 
eesmärgil, ligipääsu saada Onnineni juhatuse liikmed ja andmekaitsespetsialist.

12. Kaamerapilti jäänud isikul on õigus tutvuda ja saada koopia salvestisest, millel on teda 
kujutatud. Selleks peab isik esitama Onnineni esinduses või alltoodud kontaktandmetel taotluse, milles 
on võimalikult täpselt märgitud aeg ja koht, mille kohta ta salvestist näha soovib. Palume arvestada, et 
Onninenil on õigus jätta taotlus rahuldamata, kui taotleja juurdepääs salvestisele kahjustaks teiste 
isikute õigusi ja vabadusi ning sellise kahju tekitamise ärahoidmine nõuaks Onninenilt ebamõistlikult 
suuri kulutusi. Kaamerapilti jäänud isikul on ka muud kehtivast õigusest tulenevad andmesubjekti 
õigused.

13. Valvekaamerate salvestisi säilitatakse keskmiselt 2 kuud ning mitte kauem kui 6 kuud. 
Salvestisi võidakse säilitada kauem, kui enne salvestiste kustutamist on algatatud menetlus või ilmneb 
vajadus algatada menetlus toimepandud õigusrikkumise või muu intsidendi uurimiseks, millega seoses 
on vajalik salvestise säilitamine pikema säilitamisperioodi jooksul. Sellisel juhul säilitatakse 
asjakohaseid andmeid menetluse lõppemiseni.

14. Valvekaamerate kasutamisega kogutud isikuandmete töötlemisele kohalduvad ka Onnineni 
privaatsuspoliitikas sätestatud tingimused, ulatuses, milles need ei ole vastuolus käesolevate 
tingimustega. Onnineni privaatsuspoliitika on kättesaadav Onnineni kodulehel onninen.ee.

15. Küsimuste, taotluste või kaebuste korral palume pöörduda meie poole e-maili aadressil 
andmekaitse@onninen.com või võtta ühendust meie kontserni andmekaitsespetsialistiga e-maili 
aadressil tietosuojavastaava@kesko.fi.


