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Tallinna Huvikeskus Kullo valvekaamerate kasutamise kord 
 
 
Tallinna Huvikeskus Kullo territooriumile, koridoridesse ning fuajeesse on paigaldatud 
videovalvesüsteem inimeste ja vara kaitseks ning turvalisuse tagamiseks. 
  
Tallinna Huvikeskus Kullo videovalvesüsteemi kasutamise kord:  
1. Videovalvesüsteemi eesmärgiks on inimeste ja vara kaitse ning turvalisuse tõstmine 
Huvikeskus Kullo üldkasutatavates ruumides ja õuealal. Videosalvestid võimaldavad vaadata 
sündmusi tagasiulatuvalt. 
 
2. Valvekaamerad asuvad territooriumil allnimetatud kohtades:  
Lõunaparkla3 – maja (eestvaates) parempoolse parkla üldpilt. 
Prügikast – maja taga asuvate prügikonteinerite üldpilt. 
Lõunaparkla1 – maja tagumise sõidutee pilt. 
Peauksed – peaukse ning selle ees olevat kõnniteede- ja haljasala pilt. 
Kelder, Ladu1 – keldrikorruse, 4 korpuse uks, mis viib ladudesse. 
1K3K – esimese korruse 3 korpuse uks ja keskmine trepihall. 
1K5K – esimese korruse peakoridori üldpilt, esimese korruse viienda korpuse uks ja tagumine 
trepihall. 
Tagatee - maja taga oleva sõidutee pilt. 
Tõkkepuu – maja taga asuv tõkkepuu ja selleni viiv tee. 
Kelder Kor1 – keldrikorruse peatrepikoja lõpuosa pluss kolmas trepp. 
Lõunaparkla2 - maja (eestvaates) parempoolse parkla üldpilt. 
Kelder Ladu 2 – keldrikorruse 4 korpuse ladudest maja paremale küljele õue viiv uks. 
Lääne Parkla – maja esise (Mustamäe tee poolne külg) parkla üldvaade. 
2K4K – teise korruse 4 korpuse koridor ja varuväljapääs. 
2K1K - teise korruse esimene trepihall ja 1 ja 2 korpuse vaheline ala. 
IPC - esimese korruse galerii üldpilt. 
2K3K – teise korruse kolmas trepihall ja peakoridori üldpilt. 
 
3. Valvekaamerad näitavad pilti ööpäevarigselt ning salvestavad iga liikumist. 
 
4. Kaamerate vastutav töötleja on Tallinna Huvikeskus Kullo ja volitatud töötleja Articard OÜ.  
 
5. Videovalvesüsteemi poolt edastatavat pilti jälgivad valvelaua töötajad valvelauas Kullo 
fuajees. Videosüsteemi poolt edastatava pildi jälgimine on kõrvalistele isikutele keelatud.  
 
6. Kaamerate pilti jälgib reaalajas valvelaua töötaja, samal ajal pilt salvestatakse. Salvestite 
arhiiv säilib kaks kuni kolm nädalat (vastavalt salvestatud liikumiste mahu suurusele). 
Salvestatud informatsioonile ligipääs ja vaatamine on kaitstud parooliga. Salvestatud 
informatsiooni läbivaatamiseks annab loa direktor või haldusjuht. 
 



7. Salvestatud materjalile on ligipääs direktoril, haldusjuhil ning IT tugiteenust osutaval 
inimesel.  
 
8. Salvestatud materjali vaatamise eesmärgiks on tuvastada toimunud sündmuste asjaolusid ja 
selles osalenuid.  
 
9. Salvestatud informatsioonist koopiate väljastamine politseile toimub politsei kirjaliku 
taotluse alusel ja on lubatud direktori loal. Salvestatud materjali läbivaatamist korraldab 
haldusjuht. 
 
 
 
 
 


