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ISIKUANDMETE TÖÖTELMISE REEGLID

Käesolevad reeglid on koostatud eesmärgiga sätestada isikuandmetega tehtavad toimingud MTÜ 

Dormoitoriumis kooskõlas kehtivate nõuete ja õigusaktidega.

Isikuandmete töötleja kontaktandmed:

MTÜ Dormitorium

Äriregistri kood: 80255108

Aadress: Karu 17, Tallinn 10120

Isikuandmete töötlemise kohaldamine

MTÜ Dormitorium on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja kasutajate privaatsust, 

töödeldes isikuandmeid üksnes kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega ning rakendades 

kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks.

Töödeldavad isikuandmed

Isikuandmetena käsitletakse kõiki andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. MTÜ 

poolt töödeldavad isikuandmed hõlmavad muuhulgas järgmisi andmetüüpe ja neis andmetüüpides 

tehtud muudatusi:

         ees- ja perekonnanimi; sünniaeg (pp.kk.aaaa), kodakondsus, dokumendi number

         aadress (tänav, linn, indeks, riik), telefon, e-post

         visiidi eesmärk (õppimine, töö, puhkus, konverents)

         auto number



WiFi teenuse kasutamisel kogutakse kasutajate andmeid, Facebooki ja/või Gmaili avalikku 

informatsiooni:

         Facebook ID või Gmail e-mailiaadress

         Isiku nimi

         Seadme IP aadress

         Seadme MAC aadress

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja andmete säilitamine

Isikuandmete töötlemine on kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks vajalik nõue. MTÜ töötleb 

isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

         majutusteenuse osutamine, majutusteenusega seotud teadete edastamine

         arvete esitamine ja arveldamine

         kliendisuhtlus, sh kontakteerumine operatiivse info edastamiseks;

         seadusandlusest tulenevate kohustuste täitmine;

         teeninduse parendamine;

         oma õiguste kaitsmine;

MTÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kui see on seadustest tulenevalt sätestatud või mõistlikult 

vajalik eesmärkide saavutamiseks, milleks MTÜ-l on õigus andmeid töödelda. WiFi teenuse 

kasutajate andmed kogutakse ja talletatakse Ruckus SmartZone WiFi kontrolleris, mis asub 

teenusepakkuja turvalises Tier II andmekeskuses.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

MTÜ on isikuandmete vastutavaks töötlejaks. MTÜ ei edasta klientide kohta saadud isikuandmeid 

kolmandatele isikutele ilma kliendi eelneva nõusolekuta, välja arvatud õigusaktides sätestatud 

alustel. MTÜ võib edastada klientide kohta saadud isikuandmeid järgmistele isikutele:



         volitatud töötlejad ehk isikud, kes töötlevad MTÜ klientide isikuandmeid MTÜ nimel ja 

volitusel ( Tallinna Ülikool, Zone Media OÜ, G4S Eesti AS, ProIT OÜ);

         järelevalve- ja uurimisasutused.

Volitatud töötlejad on kohustatud rakendama kõiki ettevaatusabinõusid MTÜ klientide isikuandmete 

kaitsmiseks, hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena ning töötlema isikuandmeid vastavuses 

õigusaktidega sätestatud piirides.

WiFi’ga autenditud kasutajate andmeid ei töödelda ega saadeta kolmandatele osapooltele. 

Andmeid kasutatakse vaid juhul, kui on põhjus kahtlustada, et konkreetne WiFi kasutaja põhjustab 

võrgus probleeme (küber rünnakud, viiruste levitamine jms). Kui probleemne isik on tuvastatud, 

kasutatakse talletatud kontaktandmeid isiku poole pöördumiseks ja korrale kutsumiseks.

Turvalisus

MTÜ rakendab kõiki meetmeid (sh organisatsioonilisi, füüsilisi, infotehnoloogilisi turvameetmeid) 

töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on 

ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide MTÜ klientide isikuandmeid käsitletakse kui 

konfidentsiaalset informatsiooni.

Isikuandmetele juurdepääs, andmete parandamine

Kliendil on võimalik näha tema enda kohta kogutud isikuandmeid e-Kyla infosüsteemi sisenedes. 

Kliendil on õigus nõuda oma ebaõigete andmete parandamist. Kui klient leiab, et isikuandmete 

töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega 

Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Videojälgimine

Viibides üliõpilaselamutes  palume arvestada sellega, et üliõpilaselamute territooriumil ja hoonetes 

viibivate isikute ja ülikooli vara kaitseks kasutatakse ööpäevaringselt töötavat 

jälgimisseadmestikku. Andmeid säilitatakse 30 kalendripäeva ning õigustatud huvi korral saab 

nendega tutvuda, esitades motiveeritud taotluse e-postiaadressile dormitorium@tlu.ee.

MTÜ Dormitorium kasutab videojälgimist turvameetmena võõraste isikute põhjuseta sisenemise 

takistamiseks ja MTÜ Dormitoriumi töötajate, klientide ja kasutajate ja kolmandate isikute 



turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks, turvalisuse tagamiseks, ohuolukordadele 

reageerimiseks ning MTÜ Dormitorium vara kaitseks.

Videojälgimisseadmete abil jälgitakse üliõpilaselamute õuealasid, sissepääsualasid, koridore, 

fuajeesid ja üldkasutatavaid ruume (ühisköögid, pesumasinate ruumid).

Videojälgimissüsteemi kasutamisest MTÜ Dormitorium territooriumitel või üliõpilaselamute 

ruumides teavitab vastavasisuline silt.

MTÜ Dormitorium poolt töödeldavate isikuandmete turvalisuse tagamiseks välditakse kõrvaliste 

isikute ligipääsu jälgimisseadmetele ja videojälgimissüsteemile hoidmaks ära salvestiste 

omavolilise jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise.

Jälgimisseadmetele ja videojälgimissüsteemile pääseb ligi üksnes vastava väljaõppe saanud MTÜ 

Dormitorium töötajad ja süsteeme hooldavad isikud, kellel on õigus isikuandmeid töödelda vaid 

ulatuses, mis on vajalikud isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.

- MTÜ Dormitoriumil on õigus kogutud andmeid edastada õiguskaitseasutustele, riigi- ja kohaliku 

omavalitsuse asutustele. MTÜ Dormitorium edastab videojälgimissüsteemi salvestisi ainult 

õigusrikkumise menetluses õigusrikkumist seaduse kohaselt menetleva asutuse nõudmisel ja 

salvestiste olemasolu korral.

Läbipääsusüsteem

Kõik üliõpilaselamud on varustatud läbipääsusüsteemiga ning vajalikud kiibid väljastatakse 

üürilepingu sõlmisel. Läbipääsusüsteem tagab üürnikule ligipääsu vaid temale lepinguga 

määratud-lubatud aladele. Läbipääsusüsteemi ja selle logidele on juurdepääs ainult MTÜ 

Dormitoriumi poolt selleks volitatud töötajal ja süsteeme hooldaval isikul kellel on õigus 

isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud isikuandmete töötlemise eesmärkide 

saavutamiseks.

MTÜ Dormitoriumil on õigus läbipääsusüsteemis kogutud andmeid edastada ainult 

õiguskaitseasutustele õigusrikkumise menetluses õigusrikkumist seaduse kohaselt menetleva 

asutuse nõudmisel ja vastavate logide olemasolu korral. Läbipääsusüsteemilogisid säilitatakse 30 

kalendripäeva.

 


