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ISIKUANDMETE TÖÖTLEJA KONTAKTANDMED
Tallinna Tehnikakõrgkool
Registrikood: 70003773
Aadress: Pärnu mnt 62, Tallinn 10135
E-posti aadress: tktk@tktk.ee
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KOHALDAMINE
Tallinna Tehnikakõrgkool (edaspidi TTK) on võtnud endale kohustuse kaitsta Mõdriku
üliõpilaskodude (asukoht Tiigivahe tee 4, Mõdriku, Lääne-Virumaa 46609) klientide ja
kasutajate privaatsust, töödeldes isikuandmeid üksnes kooskõlas õigusaktides kehtestatud
nõuetega ning rakendades kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks. Klient
kinnitab TTK kohataotluse leheküljel taotlust tehes, et on teadlik tema isikuandmete
töötlemisest ja kinnitab, et on tutvunud TTK Mõdriku üliõpilaskodu privaatsuspoliitikaga.
MÕISTED
Klient (ka andmesubjekt) on füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada
üliõpilaskodu poolt pakutavat majutusteenust.
Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
Isikuandmete töötlemine on isikuandmetega mistahes tehtav toiming: kogumine,
dokumenteerimine, korrastamine, lugemine, salvestamine, kasutamine, kohandamine,
muutmine, säilitamine, edastamine, kustutamine või hävitamine.
TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED
TTK saab kliendi isikuandmed otse kliendilt üliõpilaskodu kohataotluse esitamisel. TTK poolt
töödeldavate isikuandmete koosseis on järgmine:
●
●
●

ees- ja perekonnanimi, isikukood;
aadress (tänav, linn, maakond, riik);
telefoninumber, e-posti aadress;

●
●
●
●

õppekava;
pangakonto number (IBAN)
kontaktisik (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber);
visiidi eesmärk (õppimine, töö).

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ANDMETE SÄILITAMINE
TTK töötleb kliendi isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
●
●
●
●
●
●
●
●

kohataotluse menetlemine;
üürilepingute ettevalmistamine ja sõlmimine;
arvete esitamine ja arveldamine;
majutusteenusega seotud operatiivse info edastamine;
elektrooniliste läbipääsukaartide töötlemine;
seadusandlusest tulenevate kohustuste täitmine;
teeninduse parendamine;
TTK õiguste kaitsmine.

TTK säilitab isikuandmeid nii kaua, kui see on seadustest tulenevalt sätestatud või vajalik
eesmärkide täitmiseks, milleks TTK-l on õigus andmeid töödelda.
WiFi teenuse kasutajate andmed kogutakse ja talletatakse Ubiquiti WiFi kontrolleris, mis asub
kõrgkooli keskserveris.
ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE
TTK on isikuandmete vastutav töötleja ning ei edasta klientide kohta saadud isikuandmeid
kolmandatele isikutele ilma kliendi eelneva nõusolekuta, välja arvatud õigusaktides
sätestatud alustel.
TTK võib edastada klientide kohta saadud isikuandmeid volitatud töötlejatele (Forus Security
AS). Volitatud töötlejad on kohustatud rakendama kõiki ettevaatusabinõusid klientide
isikuandmete kaitsmiseks, hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena ning töötlema
isikuandmeid vastavuses õigusaktidega sätestatud piirides.
WiFi autenditud kasutajate andmeid ei töödelda ega saadeta kolmandatele osapooltele.
Andmeid kasutatakse vaid juhul, kui on põhjus kahtlustada, et konkreetne WiFi kasutaja
põhjustab võrgus probleeme (küberrünnakud, viiruste levitamine jms). Kui probleemne isik
on tuvastatud, kasutatakse talletatud kontaktandmeid isiku poole pöördumiseks ja korrale
kutsumiseks.
TURVALISUS
TTK rakendab kõiki meetmeid (sh organisatsioonilisi, füüsilisi, infotehnoloogilisi
turvameetmeid) töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks
ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide TTK klientide isikuandmeid
käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE VALVEKAAMERATE KASUTAMISEL
TTK kasutab ööpäevaringselt töötavaid valvekaameraid turvameetmena võõraste isikute
põhjuseta sisenemise takistamiseks ja TTK töötajate, klientide ja kasutajate ning kolmandate
isikute turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks, turvalisuse tagamiseks,
ohuolukordadele reageerimiseks ning TTK vara kaitseks. Videojälgimisseadmete abil
jälgitakse üliõpilaselamute õuealasid, sissepääsualasid, koridore, fuajeesid.
Valvekaamerate kasutamisest TTK territooriumitel ja üliõpilaskodu ruumides teavitab
vastavasisuline silt.
TTK poolt töödeldavate isikuandmete turvalisuse tagamiseks välditakse kõrvaliste isikute
ligipääsu videojälgimissüsteemile, hoidmaks ära salvestiste omavolilise jälgimise,
kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise.
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Valvekaameratele ja videojälgimissüsteemile pääsevad ligi üksnes vastava väljaõppe saanud
TTK töötajad ja süsteeme hooldavad isikud, kellel on õigus isikuandmeid töödelda vaid
ulatuses, mis on vajalikud isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.
Kõrgkoolil on õigus kogutud andmeid edastada õiguskaitseasutustele, riigi- ja kohaliku
omavalitsuse asutustele. TTK edastab valvekaamerate salvestisi ainult õigusrikkumise
menetluses õigusrikkumist seaduse kohaselt menetleva asutuse nõudmisel ja salvestiste
olemasolu korral.
Andmeid säilitatakse 30 kalendripäeva ning õigustatud huvi korral saab nendega tutvuda,
esitades motiveeritud taotluse Tallinna Tehnikakõrgkoolile.
LÄBIPÄÄSUSÜSTEEM
Kõik üliõpilaselamud on varustatud elektroonilise läbipääsusüsteemiga ning vajalikud kiibid
väljastatakse üürilepingu sõlmimisel. Läbipääsusüsteem tagab üliõpilaste ligipääsu vaid
temale lepinguga määratud lubatud aladele.
Läbipääsusüsteemi ja selle logidele on juurdepääs ainult TTK poolt selleks volitatud töötajal
ja süsteeme hooldaval isikul, kellel on õigus isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on
vajalikud isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks.
TTK-l on õigus läbipääsusüsteemis kogutud andmeid edastada ainult õiguskaitseasutustele
õigusrikkumise menetluses õigusrikkumist seaduse kohaselt menetleva asutuse nõudmisel ja
vastavate logide olemasolu korral. Läbipääsusüsteemi logisid säilitatakse 30 kalendripäeva.
ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
Kliendil on õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda ning nõuda ebaõigete
isikuandmete parandamist või täiendamist, kui need on muutunud või muul põhjusel
ebapiisavad.
Kui isik leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus küsida selgitusi
TTK rektoraadi büroo juhatajalt (e-post: jaana.vatsar@tktk.ee) või kõrgkooli otsuste peale
pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Andmekaitse Inspektsiooni (info@aki.ee) või
halduskohtu poole.
KONTAKTANDMED
Milvi Idavain, Mõdriku üliõpilaskodu administraator
Tel: 329 5977, e-post: yliopilaselamud@tktk.ee
ruum: MDR-A121; Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Lääne-Virumaa.

(allkirjastatud digitaalselt)
Enno Lend
rektor
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