
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TEADE 

VIDEOVALVE KÄIGUS TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE KOHTA 

 

KES TEIE ANDMEID VIDEOVALVE KÄIGUS TÖÖTLEVAD? 

Citadele ettevõtted ja 

videovalve objektid  

Videovalvet rakendav Citadele ettevõte 

AS Citadele banka 

Eesti filiaal 

Videovalve objekt –

kontor Narva mnt 63/1 

(videovalve toimub 

klienditeenindusalal ja 

keldrikorruse 

panipaikades, samuti 

sissepääsuuste juures) 

 Vastutavad töötlejad: 

AS Citadele banka Eesti filiaal 

Aadress: Narva mnt 63/1 Tallinn   

Telefon: +372 77 00 000  

E-post: info@citadele.ee 

Andmekaitsespetsialist:   

E-post: gdpr@citadele.ee 

OÜ Citadele Leasing & Factoring  

Aadress: Narva mnt 63/1 Tallinn   

Telefon: +372 77 00 000  

E-post: info@citadele.ee  

Andmekaitsespetsialist:   

E-post: gdpr@citadele.ee 

 

AS Citadele banka 

filiaal 

Videovalve objekt – ATM  

(videovalve toimub 

ATMi vahetus 

läheduses) 

Vastutav töötleja: 

AS Citadele banka Eesti filiaal 

Aadress: Narva mnt 63/1 Tallinn 10152  

Telefon: +372 77 00 000  

E-post: info@citadele.ee  

Andmekaitsespetsialist:   

E-post: gdpr@citadele.ee 

 

KUIDAS, MIKS JA MILLISEL ALUSEL ME TEIE ISIKUANDMEID VIDEOVALVE KÄIGUS TÖÖTLEME? 

Videosalvestise töötlemise 

eesmärk 

Videosalvestise töötlemise 

õiguslik alus 

Videovalve käigus töödeldavad 

isikuandmed  

 Kuritegude ennetamine ja 

uurimine isikute ja vara 

turvalisuse tagamiseks  

 Õiguste ja huvide kaitse isikute 

ja vara turvalisuse tagamisel, 

territooriumile juurdepääsu 

kontrollimisel ning kuritegude 

ennetamisel ja uurimisel 

 Teie videokujutis, 

videosalvestise objektil 

viibimise aeg, fotoväljavõte 

 Õiguste ja huvide kaitse   

 

 Õiguste ja huvide kaitse 

tõendite esitamisega 

õigusmenetlustes  

 Teie videokujutis, 

videosalvestise objektil 

viibimise aeg, fotoväljavõte 

 Pädevate asutuste 

taotluste täitmine  

 Õigusaktidest tulenevate 

kohustuste täitmine  

 Teie videokujutis, 

videosalvestise objektil 

viibimise aeg, fotoväljavõte  

 Teie (kui andmesubjekti) 

taotluste täitmine 

 Õigusaktidest tulenevate 

kohustuste täitmine  

 Teie videokujutis, 

videosalvestise objektil 

viibimise aeg, fotoväljavõte  

 

Citadele volitatud töötajad töötlevad Teie isikuandmeid videovalve käigus ülal loetletud alustel ja 

eesmärkidel.  

 

KELLELE ME TEIE ISIKUANDMEID EDASTAME? 

 Seaduses ettenähtud juhtudel pädevate asutuste taotlustele vastamisel – kohtule, uurimisasutustele 

ja teistele seaduses nimetatud isikutele, kellel on õigus selliseid andmeid meilt küsida ja saada;   

 Seaduses ettenähtud juhtudel õiguste kaitsmisel – ametiasutustele, õiguskaitseorganitele, 

uurimisasutustele, kohtule. 

 Citadele töötajatele, kelle tööülesanded hõlmavad videovalvet . 

 



KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME? 

Säilitame Teie isikuandmeid sisaldavaid videosalvestisi järgmiselt: 

Salvestise tüüp Salvestise säilitamise periood 

Kontori kaamera salvestis 30 (kolmkümmend) päeva 

ATMi paigaldatud kaamera salvestised  90 (üheksakümmend) päeva 

Salvestise säilitustähtaja möödumisel kustutame Teie isikuandmed, v.a. kui see on uurimiseks vajalik. 

 

MILLISED ON TEIE ÕIGUSED VIDEOVALVE KÄIGUS ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEL? 

Kui Teil on küsimusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega videovalve käigus, võtke meiega ühendust 

e-posti teel või kirjutage meie andmekaitsespetsialistile ning Teile antakse kogu vajalik teave seoses 

isikuandmete töötlemisega. Teie küsimustele vastab selleks määratud töötaja.  

 

Citadele võimaldab Teile oma andmetele juurde pääseda, neid parandada või kustutada, nende 

töötlemist piirata ja töötlemisele vastuväiteid esitada ning andmeid kirjaliku taotluse alusel üle kanda.  

 

MIDA TEHA, KUI TEIE ÕIGUSI ON RIKUTUD? 

Kui Teie õigusi on rikutud, võite esitada kaebuse Citadele, Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda 

oma õiguste kaitseks kohtusse.  

 

CITADELE HOIAB TEIE ISIKUANDMEID TURVALISELT EGA AVALDA NEID VOLITAMATA ISIKUTELE  


