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Tööandja õigus käsutada
videokaameraid töökohas
on seotud paljude piirangu-
tega. Tööandja peab eelne-
valt veenduma isikuandmete
töötlemiseks vajaliku õigusli-
ku aluse olemasolus ning ta-

gama selle, et andmesubjekti-
de õigusi ei riivataks ülemää-
raselt.

Seadused üldsõnalised.
Kehtivad õigusaktid regulee-
rivad küsimust ääretult la-
kooniliselt ega anna selgeid
vastuseid, mis aitaks lihtsal
viisil eristada lubatut luba-
matust.

Töölepingu seadus kohus-
tab tööandjat austama tööta-

ja privaatsust ja kontrollima
töökohustuste täitmist viisil,
mis ei riku töötaja põhiõigu-
si. Samuti on tööandjatel ko-
hustus tagada, et töötaja isi-
kuandmete töötlemine toi-
muks isikuandmete kaitse
seaduse kohaselt.

Isikute või vara kaitseks. Isi-
kuandmete seaduse alusel on
lubatud käsutada isikuand-
meid edastavat või salvestavat

jälgimisseadmestikku isiku-
te või vara kaitseks, kuid se-
da üksnes juhul, kui sellega ei

kahjustata ülemääraselt and-

mesubjekti (sealhulgas tööta-
ja) õigustatud huve ning ko-

gutavaid andmeid käsuta-
takse ainult nende kogumise
eesmärgist lähtuvalt. Seetõt-

tu ei ole antud alusel näiteks
lubatud valvekaamera käsu-
tamine tööajast kinnipida-

mise kontrollimiseks.
Tähele tasub panna nõuet,

et ka vaid isikute ja vara kaits-
mise eesmärgil videokaame-
rate käsutamine eikahjus-
taks ülemääraselt andmesub-

jekti õigustatud huve (eel-
kõige õigust privaatsusele) -
nii ei ole antud alusel luba-
tud kaamerate paigaldami-
ne viisil, mis on näiteks suu-
natud konkreetse töötaja jäl-
gimisele.

Kaamerate paigaldamine

ja seadistamine (sh resolut-

sioon) peaks lähtuma vasta-
vast riskianalüüsist ja lahen-
dama määratletavaid turva-
probleeme. Ülemäärase õi-

guste kahjustamist tuleb eel-
dada juhul, kui soovitud ees-
märki on mõistlikult võima-
lik saavutada ka isiku õigusi
vähem riivavate meetmetega.

Andmesubjekti nõusole-
kut asendab sellise andme-
töötluse korraljälgimissead-
mestiku käsutamise fakti
ning andmete töötleja nime
ja kontaktandmete piisavalt
selge teatavakstegemine - nt
vastavate siltide paigaldami-
se kaudu.

Töötaja kontrollimiseks.
Õiguslik alus isikuandme-
te töötlemiseks töötaja kont-
rollimise eesmärgil võib tu-
leneda isikuandmete kaitse
seaduse sättest, mis lubab il-
ma isiku nõusolekuta töödel-
da isikuandmeid andmesub-

jektiga sõlmitud lepingu täit-
miseks või lepingu täitmise
tagamiseks (näiteks töölepin-
gus määratletud kohustuste

täitmine).

Töötaja kontrollimiseks
isikuandmete töötlemine
võib toimuda ka eriseadu-
ses toodud alusel või tööta-

ja nõusoleku alusel, kuid tu-
leb arvestada, et töösuhte raa-
mes antud nõusolekule isiku-
andmete töötlemiseks raken-
duvad kõrgendatud nõuded

ning mitte alati ei ole selline
nõusolek kehtiv.

Oluline on rõhutada, et
sõltumata õiguslikust alu-

sest, tuleb valvekaamerate kä-
sutamise lubatavust töötaja-
te kontrollimiseks igal konk-
reetsel juhul eraldiseisvalt
analüüsida.

Eesmärk peab kontrolli õi-
gustama. Küsimused, mida

igal konkreetsel juhul enne

jälgimisseadmete käsutamist

peaks kaalumaja määratle-

ma, on muu hulgas - taotleta-
va eesmärgi kindlakstegemi-
ne ning hindamine, kas ees-
märk ja viisid selle saavuta-
miseks on proportsionaalsed
andmesubjekti õiguste või-
maliku riivega. Eelkõige tä-
hendab see, et taotletav ees-
märk peab olema piisavalt
kaalukas, et eesmärgi saavu-
tamiseks ei ole olemas alter-
natiivseid viise, mis riivaks

andmesubjekti õiguseid vä-
hemal määral, ning et and-

mesubjekti õigust privaatsu-
sele ei rikutaks üle määra.

Nii on teiste riikide õigus-
praktikas leitud, et töötaja
töötulemuste ja -kvaliteedi
kontrollimine valvekaamera-

ga on lubamatu.
Samas võib jälgimissead-

mete käsutamine olla õigus-
tatud näiteks tööprotsessi-



de ja tööohutuse tagamise va-

jadusteks ning samuti sise-

juurdlusteks juhtudel, kui te-

gemist on füüsiliste turvaint-

sidentidega - näiteks volita-
matu sisenemine ruumides-
se või territooriumile, van-
dalism, vargus, tulekahju või
isiku ründamine.

Privaatset ala kontrollida ei
tohi. Euroopa Andmekaitse-

inspektori avaldatud juhis-
test lähtuvalt on keelatud jäl-
gida ruume, mis ei ole mõel-
dud töötajate poolt tööüles-
annete täitmiseks, vaid tööta-

jatele eraviisiliseks käsutami-
seks - näiteks tualett- ja duði-

ruumid, riietusruumid, ruu-
mid, kus asuvad töötajate kä-

pid ja puhkeala.
Andmekaitse inspekt-

sioon on seisukohal, et ka

töötajate kabinettide jälgimi-
ne kujutab endast ülemäärast

privaatsuse riivet.

HELISALVESTAMINE On sa-
muti lubatud üksnes põh-
jendatud juhtudel, mistõt-
tu helisalvestamise käsuta-
mise lubatavust tuleks iga
kord eraldi analüüsida.
VARJATUD JÄLGIMINE Oli

keelatud ja töötajaid tuleks
videokaamerate käsutami-
sest nõuetekohaselt teavi-
tada. Andmekaitse inspekt-
sioon soovitab töötajate in-

formeerimise kohustuse
täitmiseks koostada jälgi-
misseadmete käsutamise

kirjelduse.

VIDEOSALVESTI STE SÄILI-

TAMINE, kui need sisalda-
vad isikuandmeid, on seo-
tud täiendavate ajaliste pii-

rangutega ning isikuand-
mete kaitseks peab raken-
dama adekvaatseid turva-
meetmeid.


