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1. Kohaldamisala

Euroopa Parlamendi turvalisuse ja ohutuse peadirektoraat (edaspidi „DG SAFE“)
kasutab videovalvet teatavate alade, sündmuste, tegevuste või isikute
visuaalseks jälgimiseks ning see toimub sisetelevisioonisüsteemi (CCTV) kaudu.

Käesolev videovalvepoliitika kirjeldab Euroopa Parlamendi videovalvesüsteemi, selle
eesmärki ja kasutamist ning andmesubjektide isiklike õiguste kaitseks kehtestatud
kaitsemeetmeid, mis on ette nähtud määrusega (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste
isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides (edaspidi „määrus (EL)
2018/1725“).

2. Eesmärgi piiritlemine

Videovalvesüsteem on toeks turvalisuse ja ohutuse tagamisel, mis on ette nähtud Euroopa
Parlamendi turvalisuse ja ohutuse eeskirjadega1.

DG SAFE tugineb videovalvesüsteemile, et ennetada, tõkestada või ohjata võimalikke
ohtusid korrale ja turvalisusele, sealhulgas loata füüsilist juurdepääsu Euroopa
Parlamendi ruumidesse või piiratud juurdepääsuga või tundlikele aladele, IT-taristule või
teabele.

DG SAFE võib lisaks kasutada CCTV salvestisi oma volituste piires tehtavate turvalisusega
seotud ja täiendavate uurimiste käigus.

CCTV salvestiste edastamine toimub ainult kooskõlas allpool toodud jaos 6.2 „Avalikustamine
ja edastamine“ sätestatud tingimustega.

Videovalvesüsteemi ei kasutata ühelgi muul eesmärgil2.

3. Õiguslik alus

Euroopa Parlamendi videovalvesüsteemi kasutamist reguleerivad järgmised õiguslikud
alused:

– Euroopa Parlamendi juhatuse 15. jaanuari 2018. aasta otsus, millega võeti vastu
turvalisuse ja ohutuse eeskirjad Euroopa Parlamendis (2018/C 79/04);

– Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725,
mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides,
organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse
kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ;

1 Euroopa Parlamendi juhatuse 15. jaanuari 2018. aasta otsus, millega võeti vastu turvalisuse ja ohutuse
eeskirjad Euroopa Parlamendis (2018/C 79/04).
2 Määruse (EL) 2018/1725 artikkel 4.
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– Euroopa Parlamendi juhatuse 17. juuni 2019. aasta otsus määruse (EL) 2018/1725
rakenduseeskirja kohta;

– Euroopa Parlamendi juhatuse 15. aprilli 2013. aasta otsus konfidentsiaalse teabe
käsitlemist Euroopa Parlamendis reguleeriva eeskirja kohta, ELT C 96, 1.4.2014, lk
1;

– Euroopa Parlamendi infoturvapoliitika, 2. juuni 2020, Geda (D(2020)14287).

4. Valvatavad alad

DG SAFE võtab kaamerate asukohtade, paigaldusnurkade ja videovalve all olevate alade üle
otsustamisel täielikult arvesse Euroopa Andmekaitseinspektori suuniseid3.

Enne kaamerate paigaldamist tehakse riskihindamine, mille alusel suunatakse kaamerad nii,
et näha on ainult kõige asjakohasemad paigad, alad ja vaated hoonetes ja nende läheduses,
ning tagatakse seega poliitika nõuetekohane järgimine.

Täpsemalt on kaamerad paigaldatud nii, et oleks võimalik jälgida hoonete sisse- ja
väljapääsusid ja nende vahetut ümbrust, sealhulgas avalikke juurdepääsualasid (nt
peasissekäigud, evakuatsioonipääsud ja hädaväljapääsud, parklate sissepääsud, VIP
saabumispunktid, Esplanaad jne). Lisaks jälgivad kaamerad mitmeid olulisemaid treppe ja
ühenduskohti, samuti suuremaid turvameetmeid vajavaid esmatähtsaid alasid, nagu alad,
kus hoitakse väärtuslikku vara, konfidentsiaalset ja tundlikku teavet ehk nn tundlikud ruumid
ja piiratud juurdepääsuga alad.

Alasid, kus vajatakse suuremat privaatsust, nagu individuaalsed kontoriruumid ja vaba aja
veetmise alad, ei jälgita.

Euroopa Parlamendi hoonete ümbrust jälgitakse teatava minimaalse kauguseni, mis on
vajalik käesoleva poliitika rakendamiseks, ning seda tehakse kooskõlas asjakohaste ELi ja
riiklike õigusaktidega.

4.1. Ajutine videovalve

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel võib DG SAFE kasutada ajutist videovalvet konkreetsel
eesmärgil ja piiratud aja jooksul.

Ajutiseks videovalveks kasutatavad kaamerad paigaldatakse kirjaliku taotluse ja DG SAFE
peadirektori eelneva kirjaliku loa alusel.

Ajutist videovalvet võib kasutada maksimaalselt ühe kuu jooksul. Selle ajavahemiku
pikendamiseks tuleb korrata eespool nimetatud menetlust.

Kaamerad salvestavad ainult eelnevalt kindlaksmääratud ajal.

Ajutise videovalve salvestatud pilte ei talletata, välja arvatud juhul, kui neid peetakse oluliseks
turvauurimise jaoks, ning sellisel juhul talletatakse need uurimismaterjalina.

3 Suunistega saab tutvuda aadressidel
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/10-03-17_video-surveillance_guidelines_en.pdf ja
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/video-surveillance-follow_en
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Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ja pärast konsulteerimist andmekaitseametnikuga võib
ajutise videovalve paigaldada varjatult.

5. Kogutavad isikuandmed ja süsteemi tehniline kirjeldus

Euroopa Parlamendi videovalvesüsteem on standardne sisetelevisioonisüsteem (CCTV).
Kõik kaamerad töötavad 24 tundi ööpäevas ja seitse päeva nädalas.

Enamik kaameraid salvestab üksnes pikslite muutumist, mis tähendab, et tavapäraseid pilte
on võimalik näha vaid siis, kui süsteem tuvastab liikumise. Kaamerad salvestavad valvataval
alal mis tahes tuvastatud liikumise koos kellaaja, kuupäeva ja asukohaga. Pildi kvaliteet
võimaldab sel juhul tuvastada salvestisele jäänud isikuid või muid üksikasju.

Kõikide kaamerate suhtes, olenemata sellest, kas nad töötavad liikumisanduriga või mitte,
kohaldatakse samu rangeid turvameetmeid.

Süsteem ei kasuta praegu heli salvestavat CCTV-d. Euroopa Parlament ei kasuta
videovalveks veebikaameraid.

Määruse (EL) 2018/1725 artikli 10 kohaselt ei ole videovalvesüsteem ette nähtud andmete
eriliikide kogumiseks.

6. Juurdepääs piltidele ja teabe avalikustamine

6.1 Teenistujate ja süsteemihaldurite juurdepääsuõigused

Juurdepääsuõigusi võib anda, muuta või tühistada ainult DG SAFE peadirektor (edaspidi
„vastutav töötleja“).

Juurdepääsuõigused antakse kasutajatele teadmisvajaduse alusel (kui juurdepääs on rangelt
vajalik tööülesannete täitmiseks) ning need piirduvad käesoleva CCTV valdkonna poliitika
eesmärgiga ja süsteemi tehnilise hooldusega.

DG SAFE peab asutusesisest juurdepääsuõiguste registrit ja logib süstemaatiliselt kõiki
salvestistest väljavõtete tegemisi. Salvestistest väljavõtete tegemine tehniliseks hoolduseks
toimub ilma pilti kuvamata.

6.2 Avalikustamine ja edastamine

DG SAFE võib avalikustada või edastada CCTV salvestisi teiste Euroopa institutsioonide
turvateenistustele või ELi liikmesriigi julgeoleku-, kohtu- või õiguskaitseasutustele. Sellised
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edastused võivad toimuda üksnes nimetatud osapoolte taotlusel – regulaarseid ega rutiinseid
edastusi ei tehta – ja vastavalt käesolevas jaos kirjeldatud korrale4.

Avalikustamiseks või edastamiseks on alati vaja vastutava töötleja heakskiitu, sellise
avalikustamise või edastamise vajalikkuse ranget hindamist ning Euroopa Parlamendi
õigusteenistuse nõuannet.

Parlamendiliiget hõlmavate juhtumite puhul on nõutav Euroopa Parlamendi presidendi
ametlik heakskiit. Töötajat hõlmavate juhtumite puhul on nõutav peasekretäri ametlik
heakskiit.

Igast sellisest avalikustamisest või edastamisest teavitatakse Euroopa Parlamendi
andmekaitseametnikku.

DG SAFE dokumenteerib kogu protsessi.

7. Säilitamistähtaeg

DG SAFE säilitab CCTV salvestisi ühe kuu jooksul.

Turvakontrolli käigus saadud salvestisi säilitatakse menetluse ajal ja vajaduse korral
arhiveeritakse uurimismaterjalina kuni kümneks aastaks. DG SAFE dokumenteerib rangelt
sellist säilitamist.

8. Turvameetmed

Euroopa Parlament kasutab parimaid olemasolevaid eraelu puutumatust soodustavaid
tehnoloogilisi lahendusi kooskõlas lõimprivaatsuse ja võimalikult väheste andmete kogumise
põhimõtetega.

DG SAFE tugineb CCTV salvestistes sisalduvate andmete kaitsmiseks mitmetele tehnilistele
ja organisatsioonilistele turvameetmetele.

CCTV süsteem ei ole ühendatud ühegi teise Euroopa Parlamendi välise süsteemiga ning
sellele pääsevad ligi üksnes DG SAFE erivolitustega töötajad. DG SAFE krüpteerib
arhiveeritud videofailid nende säilitamistähtaja jooksul ja logib hoolikalt kõik süsteemis tehtud
muutmised.

Lisaks seab DG SAFE juurdepääsuõiguste omandamise tingimuseks kohustusliku
asutusesisese koolituse läbimise ja konfidentsiaalsuskohustuste võtmise.

DG SAFE hägustab süstemaatiliselt salvestisi, mis võimaldaksid tuvastada isikuid, kes ei ole
turvauurimise või täiendava uurimisega seotud.

4 DG SAFE ei rahulda taotlusi, mis on tehtud andmekaeve eesmärgil või andmete eri vaatenurkadest
analüüsimiseks ja neist kokkuvõtte tegemiseks, mille tulemusel saadakse kasulikku uut teavet.
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Minimaalsete ohutus- ja turvatingimuste tagamiseks on võetud vajalikud meetmed selleks, et
Euroopa Parlamendi videovalvesüsteem toimiks ka elektrikatkestuse korral.

9. Üldsuse teavitamine

Euroopa Parlament teavitab üldsust videovalvesüsteemist järgmiselt:

– kohapealsete teadete kaudu juhitakse üldsuse tähelepanu valve olemasolule ja
antakse olulist teavet andmete töötlemise kohta;

– vastuvõtulaudades ja Euroopa Parlamendi veebisaidil tehakse kättesaadavaks
videovalvepoliitika kokkuvõte;

– Euroopa Parlamendi sisevõrgus ja veebisaidil tehakse kättesaadavaks
videovalvepoliitika.

Kõigil kolmel juhul esitatakse e-posti aadress, mida võib kasutada andmesubjekti õiguste
kohta lisateabe saamiseks.

10. Andmesubjektide õigused

DG SAFE edastab igale kaameraga tuvastatud isikule individuaalse teate, kui esineb mõni
järgmistest tingimustest.

Kui DG SAFE:

– säilitab selle isiku andmeid oma toimikus;
– säilitab selle isiku andmeid tavalisest säilitamistähtajast kauem;
– kasutab salvestist seda isikut hõlmavates menetlustes;
– avalikustab või edastab pildid DG SAFEst väljapoole.

Üldsusel on õigus kasutada määruse (EL) 2018/1725 kohaseid isikuandmete kaitse õigusi,
esitades taotluse vastutavale töötlejale:

Euroopa Parlamendi videovalve vastutav töötleja
Turvalisuse ja ohutuse peadirektoraadi peadirektor
Rue Wiertz 60, B-1047 Brüssel
e-post: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu

DG SAFE saadab andmesubjektile kättesaamise kinnituse viie tööpäeva jooksul alates
taotluse saamisest5.

DG SAFE annab andmesubjekti küsimusele sisulise vastuse 30 kalendripäeva jooksul,
välja arvatud juhul, kui vastutaval töötlejal ei ole õiguspärasel põhjusel võimalik tähtajast kinni
pidada. Vastutav töötleja teavitab andmesubjekti võimalikest viivitustest ja nende põhjustest.

5 Kättesaamise kinnitust ei ole vaja saata, kui sama ajavahemiku (viie tööpäeva) jooksul antakse taotlusele sisuline
vastus. Vastus saadetakse andmesubjektile määruse (EL) 2018/1725 artikli 14 lõikes 3 ja artikli 14 lõikes 4
sätestatud tähtaja jooksul.
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Andmesubjekt peab oma andmetele juurdepääsuks tõendama oma isikut, märkima
salvestise puhul, millele ta soovib juurdepääsu saada, võimaluse korral ka selle kuupäeva,
kellaaja, asukoha ja asjaolud, ning esitama enda hiljutise foto, et DG SAFE saaks
läbivaadatavate piltide põhjal tema isiku kindlaks teha.

Vastutav töötleja võib keelduda andmesubjekti taotluse alusel tegutsemast, kui taotlus
on ilmselgelt põhjendamatu või ülemäärane, eelkõige selle korduva iseloomu tõttu6. DG
SAFE hindab taotlusi igal üksikjuhul eraldi. Vastutaval töötlejal lasub kohustus tõendada, et
taotlus on selgelt põhjendamatu või ülemäärane.

Kui taotlus on väga keerukas või kui sellele vastamine võib ohustada teiste andmesubjektide
õigusi ja vabadusi, konsulteerib vastutav töötleja Euroopa Parlamendi
andmekaitseametnikuga.

Euroopa Parlament ei võta taotlejatelt andmekaitseõiguste kasutamise eest tasu.

Vastutav töötleja võib kohaldada andmesubjektidele määrusega (EL) 2018/1725 antud
õiguste suhtes piiranguid, kui sellise õiguse kasutamine ohustaks turvakontrolli
eesmärki7. DG SAFE uurib seda võimalust igal üksikjuhul eraldi ning vajaduse korral
dokumenteerib menetlust nõuetekohaselt ja teavitab Euroopa Parlamendi
andmekaitseametnikku igast sellisest piirangust.

11. Õigus esitada kaebus

Igaühel on õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile (e-posti aadress:
edps@edps.europa.eu), kui ta leiab, et tema isikuandmete töötlemisega Euroopa
Parlamendis on rikutud tema määrusest (EL) 2018/1725 tulenevaid õigusi. DG SAFE
soovitab üksikisikutel enne kaebuse esitamist küsida lisateavet aadressil:

Euroopa Parlamendi videovalve vastutav töötleja
Turvalisuse ja ohutuse peadirektoraadi peadirektor
Rue Wiertz 60, B-1047 Brüssel
e-post: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu

ja/või

Euroopa Parlamendi andmekaitseametnik
telefon: +352 4300 23595
e-post: data-protection@ep.europa.eu

Töötajad võivad samuti taotleda uuesti läbivaatamist personalieeskirjade artikli 90 kohaselt
ametisse nimetavalt asutuselt või ametiisikult.

6 Määruse (EL) 2018/1725 artikkel 14.
7 Määruse (EL) 2018/1725 artikkel 25 ja Euroopa Parlamendi juhatuse 17. juuni 2019. aasta otsuse (mis käsitleb
määruse (EL) 2018/1725 rakenduseeskirja) I lisa.
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12. Konsultatsioonid ja andmekaitsekontroll

Euroopa Parlament kasutab oma videovalvesüsteemi täielikus kooskõlas määrusega (EL)
2018/1725.

DG SAFE konsulteeris käesoleva poliitika väljatöötamisel Euroopa Parlamendi
andmekaitseametnikuga.

DG SAFE korraldab perioodilisi andmekaitsekontrolle, et hinnata, kas

– ta rakendab videovalvepoliitikat nõuetekohaselt (vastavusaudit);
– videovalvesüsteemi on endiselt vaja;
– süsteem täidab jätkuvalt seatud eesmärki;
– ei leidu sobivaid alternatiive;
– võimalikult väheste andmete kogumise põhimõtet rakendatakse korrapäraselt.


