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Tallinna piletimüügisüsteemi andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 15.01.2014 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsusekorralduse seaduse§ 6 lg 3 p 2, § 30 lg 1 p 2
ühistranspordiseaduse§-de 27, 281, 29 ja 30 alusel ja kooskõlas TallinnaLinnavolikogu 19. septembri 2013
otsusega nr 144 �Tallinnapiletimüügisüsteemi andmekogu asutamine�.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED 

§ 1. Reguleerimisala

 Määrusega kehtestatakse Tallinna piletimüügisüsteemi andmekogu(edaspidi andmekogu) pidamise, andmete
andmekogusse kandmise, andmetekasutamise, andmekogu haldamise ja andmekogust andmete väljastamise
kord ningandmete koosseis.

§ 2. Mõisted

 Käesolevas põhimääruses kasutatakse mõisteid järgmisestähenduses:
 1)  e-pileti süsteem onelektrooniline ühistranspordi piletimüügisüsteem, mille kaudu ostetakseelektrooniline
isikustatud või isikustamata sõidupilet, mille tõendamine toimube-kaardi abil. E-pileti süsteemis võib
kasutada ka e-pileti süsteemigaühildatud muud kontaktivaba kaarti (näiteks õpilaspilet), mis vastab RFID
tehnoloogiattoetavale standardile, või NFC mobiiltelefoni;
 2)  e-kaart ehkelektrooniline kontaktivaba kaart on tasuline isikustatud või isikustamataandmekandja
sõiduõiguse tõendamiseks, mis on e-pileti süsteemi kaudu ostetud javarustatud Tallinna ühtse piletisüsteemi
logoga. Isikustatud e-kaart kehtibainult koos isikut tõendava dokumendiga;
 3)  sõidupilet onsõiduõigust tõendav dokument. Sõidupilet on kantud andmekogusse;
 4)  sõidusoodustus onteatava kategooria sõitjale seadusega või seaduse alusel kehtestatud korrasantud õigus
sõita ühissõidukis tasuta või osalise tasu eest. Sõidusoodustusekategooria kood on kantud andmekogusse;
 5)  isikut tõendavdokument on riigiasutuse poolt väljastatud dokument, kuhu on kantud kasutajanimi ja
sünniaeg või isikukood ning foto või näokujutis ja allkiri võiallkirjakujutis, kui seadus või selle alusel
kehtestatud õigusakt ei sätestateisiti;
 6)  sündmus onvalideerimine ja kontrollimoment. Valideerimine on validaatori abil sõiduõigusetuvastamine,
registreerimine või elektroonilise sõidupileti ostmine igakordselsisenemisel ühissõidukisse. Kontrollimoment on
kontrollseadme kaudu sõiduõigusekontrollimine.

§ 3. Andmekogupidamise eesmärk

 Andmekogu pidamise eesmärk on pidada arvestust:
 1)  isikustamata andmetekogumise kaudu sõidunõudluse määramiseks ja liinivõrgu optimeerimiseks,
shliinianalüüsi tegemiseks;
 2)  isikustatud jaisikustamata andmete kogumise kaudu sõidupileti müügiks;
 3)  isikustatudandmetekogumise kaudu sõidupiletite kontrolliks;
 4)  isikustatudandmetekogumise kaudu ühistranspordi sõidusoodustuste andmiseks;
 5)  isikustamata andmetekogumise kaudu omavalitsuste vahelise ühistransporditeenuse tulude ja
kuludetasaarveldamiseks.

§ 4. Andmekogu nimi

 (1) Andmekogu ametliknimi on Tallinna piletimüügisüsteemi andmekogu.

 (2) Andmekogu lühinimion tlnpilet.
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2. peatükk
ANDMEKOGU PIDAMINE, ANDMEKOGUSSE

KANTAVAD ANDMED JA JUURDEPÄÄS ANDMETELE 

1. jagu
Andmekogu pidamine 

§ 5. Andmekogupidamine

 (1) Andmekogu peetakseinfotehnoloogilise andmekoguna elektrooniliselt ning andmete töötlemiselkasutatakse
automatiseeritud andmetöötlust.

 (2) Andmed on andmekogusdigitaalkujul.

 (3) Andmekogussekantavate andmete, nende kandmise aja ja andmekogusse tehtud päringute ülepeetakse
arvestust digitaalselt.

 (4) Andmekogusse kantudandmete ja esitatud dokumentide arhiveerimisel lähtutakse arhiiviseadusest.

§ 6. Andmekogupidamise kulud

 Andmekogu arendamise, pidamise ja majutamise kulud kaetakse vastutavatöötleja eelarve vahendite arvelt.

§ 7. Vastutavtöötleja

 (1) Andmekogu vastutavtöötleja on Tallinna Transpordiamet.

 (2) Vastutav töötleja:
 1)  korraldab andmekogutööd;
 2)  sisestabandmekogusse andmeid ja korraldab andmete sisestamise isikule ühistranspordisõidusoodustuse
andmise kohta;
 3)  annab volitatudtöötlejale juurdepääsu andmekogu vastavatele osadele, õiguse andmetesisestamiseks ja
töötlemiseks lähtuvalt tema ülesannetest;
 4)  kontrollib volitatudtöötleja poolt andmete sisestamist ja sisestatud teabe õigsust, v.a käesolevamääruse § 8
lg-s 1 nimetatud omavalitsusüksuse või neid esindava asutuseandmete sisestamise ja sisestatud andmete õigsuse
ja tegevuse üle;
 5)  annab volitatudtöötlejale juhiseid käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
 6)  kontrollibandmekogusse tehtud päringute põhjendatust;
 7)  vastutab andmekogupidamise seaduslikkuse eest;
 8)  täidab muidõigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

 (3) Andmekogu vastutavatöötleja juht määrab vastutava töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigustäita
vastutava töötleja ülesandeid ning süsteemi administraatori, kellel onõigus hallata andmekogu või selle
osade juurdepääsuõigusi. Süsteemiadministraator kannab andmekogusse §-s 22 nimetatud volitatud töötleja
õigusteteostaja andmed.

§ 8. Volitatudtöötleja

 (1) Andmekogu volitatudtöötleja on kohalik omavalitsus või neid esindav asutus, Tallinna linnaosavalitsus,
juriidiline isik või asutus, kellele on õigusakti või halduslepingugaantud üks järgmistest õigustest:
 1)  ühistranspordikorraldamine;
 2)  õigus müüaelektroonilisi sõidupileteid;
 3)  õigus sisestadasõidusoodustuse kategooria;
 4)  kontrollidasõiduõigust.

 (2) Volitatud töötlejavastavalt oma ülesannetele:
 1)  sisestabandmekogusse e-kaardi kasutaja andmed sõidusoodustuse saamiseks jakontrollimiseks;
 2)  pileti ostmiselteeninduspunktis sisestab andmekogusse e-kaardi ning sellega seotud sõidupiletiandmed;
 3)  kasutab andmekoguüksnes avalike ülesannete täitmiseks;
 4)  teavitab viivitamatavastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete
mittesihipärasestkasutamisest ja andmekogu kasutamisel tekkinud probleemidest;
 5)  vastutab sisestatudandmete õigsuse eest;
 6)  osaleb andmekoguarendustöödel ja juurutamisel;
 7)  täidab vastutavatöötleja korraldusi.

 (3) Volitatud töötlejajuht määrab volitatud töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täitavolitatud töötleja
ülesandeid.
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§ 9. Andmekogussekantud andmete kaitse

 (1) Andmekogu vastutavja volitatud töötleja tagavad andmekogu andmete käideldavuse, tervikluse
jakonfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogilisteturvameetmetega.

 (2) Andmekogu turvaklasson K2T2S2. Andmekogu turbeaste on keskmine (M).

2. jagu
Andmekogusse kogutavad andmed 

§ 10. Andmeobjektidja andmesubjektid

 (1) Andmekogussekantakse andmed:
 1)  e-kaartidekasutamise kohta;
 2)  isikute kohta, keson ostnud ja kellele on ostetud isikustatud sõidukaart;
 3)  isikutele antudsõidusoodustuste kohta;
 4)  andmekogu pidamistja järelevalve tegemist abistavad andmed.

 (2) Andmekogusse võibkanda kokkuleppel teiste omavalitsusüksustega või neid esindava asutusega kateiste
omavalitsusüksuste e-kaartide kasutamise ja sõidusoodustust saavateisikute andmeid.

§ 11. Andmeteandmekogusse kandmise aluseks olevad dokumendid

 Andmete andmekogusse kandmise aluseks on:
 1)  riigiasutuse pooltväljastatud isikut tõendav dokument;
 2)  teistest riigi jakohaliku omavalitsuse andmekogudest saadavad andmed.

§ 12. E-kaardiandmed

 (1) Andmekogussekogutakse isikustatud ja isikustamata e-kaardi kohta järgmised andmed:
 1)  e-kaardi number;
 2)  e-kaardi tüüp;
 3)  e-kaardi staatus, stkas kaart on laos, müügis, väljastatud, tagastatud, rikkis või blokeeritud;
 4)  e-kaardi eesttasutud tagatisraha suurus;
 5)  e-kaardi väljastanudosapool;
 6)  e-kaardi väljastamiseaeg;
 7)  raha jääk.

 (2) Isikustatud e-kaardikohta kogutakse andmekogusse täiendavalt järgmised andmed:
 1)  e-kaardi kasutajaees- ja perekonnanimi;
 2)  e-kaardi kasutajaisikukood.

§ 13. Sõidupiletiandmed

 Sõidupileti kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
 1)  e-kaardi number;
 2)  e-kaardi tüüp;
 3)  pileti number;
 4)  müügi- jakehtivusaeg;
 5)  liini number;
 6)  pileti kehtivus;
 7)  pileti maksumus;
 8)  pileti staatus, stkas pilet on kehtiv, tühistatud või tagastatud;
 9)  pileti toode.

§ 14. Sõidupileti jae-kaardi ostumüügi tehingutega seotud isikute andmed

 (1) Sõidupileti jae-kaardi müüja kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
 1)  müüjaorganisatsiooni registrikood, allüksus ja nimi;
 2)  müüja isikukoodjuhul, kui müüja on isikustatud.

 (2) Isikustatude-kaardiga pileti ostja kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
 1)  isikukood juhul, kuiostja on isikustatud;
 2)  e-posti aadressjuhul, kui ostja on selle ise piletiostul www.pilet.ee keskkonda sisestanud;
 3)  telefoninumberjuhul, kui ostutehing on teostatud telefoni kaudu.
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§ 15. Isikustatudsõidupileti omaniku andmed

 Isikustatud sõidupileti omaniku kohta kogutakse andmekogussejärgmised andmed:
 1)  isikukood;
 2)  ees- japerekonnanimi;
 3)  kohalikuomavalitsuse üksus, kus sõidupileti omaniku elukoht on registreeritud;
 4)  pensionäriks olemisestaatus jah/ei vormis;
 5)  õpilaseks olemisestaatus;
 6)  sõidusoodustuseolemasolu vastavalt andmekogusse sisestatud soodustuse kategooriale.

§ 16. Sõidusoodustusteandmed

 (1) Andmekogusõidusoodustuse kategooriad on järgmised:
 1)  tasuta:ühissoodustused;
 2)  tasuta: laps 3peres;
 3)  tasuta: omavalitsusetöötaja;
 4)  tasuta: vanemlikuhoolitsuseta jäetud laps;
 5)  tasuta: ajateenija;
 6)  tasuta: TAK;
 7)  tasuta:toimetulekutoetuse saaja;
 8)  tasuta:represseeritud;
 9)  tasuta: Tšernobõliveteranid;
 10)  soodus: Tallinnasoodustused.

 (2) Andmekogussekogutakse sõidusoodustuste kohta järgmised andmed:
 1)  sõidusoodustusekategooria kood;
 2)  sõidusoodustusekehtivus;
 3)  sõidusoodustusesisestaja isikukood;
 4)  sõidusoodustusesaaja isikukood.

§ 17. Kontrollimomendiandmed

 Sündmuste kohta kogutakse andmekogusse järgmised andmed:
 1)  seadme number;
 2)  sündmuse liik;
 3)  sündmuse toimumiseaeg;
 4)  sündmuse toimumisekoht liini, veootsa ja peatuse täpsusega;
 5)  ühissõidukikaardinumber (sõidukijuhi e-kaart ja ühissõidukist müüdava paberpileti number);

§ 18. Valideerimiseandmed

 Valideerimise kohta kogutakse andmekogusse liini täpsusegae-kaardi valideerimise järgmised andmed:
 1)  e-kaardi number;
 2)  e-kaardi tüüp;
 3)  valideeritudpiletitoote kood;
 4)  valideeritud piletinumber;
 5)  liini number.

§ 19. E-kaardiviimase valideerimise asukoha andmed

 E-kaardi viimase valideerimise asukoha kohta kogutakseandmekogusse järgmised andmed:
 1)  e-kaardi number;
 2)  e-kaardi tüüp;
 3)  viimasevalideerimise aeg;
 4)  liini number;
 5)  veootsa number;
 6)  sõidusuund;
 7)  viimase peatusenumber;
 8)  sõidu tunnusümberistumisel (3 tunni jooksul toimunud uue valideerimise seos eelmisega).

§ 20. Nõudlusinfoandmed

 Nõudlusinfo kohta kogutakse andmekogusse järgmised isikustamataandmed:
 1)  esimesevalideerimise aeg;
 2)  esimesevalideerimise asukoht (liin, veoots, peatus, sõidu sihtpeatus (sõidusuund));
 3)  teise valideerimiseaeg;
 4)  teise valideerimiseasukoht (liin, veoots, peatus, sõidu sihtpeatus (sõidusuund));
 5)  valideeritudpiletitoote kood;
 6)  elukoha vald võilinn (sõidupileti omaniku andmetest);
 7)  sõidu tunnusümberistumisel (kaardi viimase asukoha andmetest).
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§ 21. Ühissõidukiteliinide andmed

 Ühissõidukite liinide kohta kogutakse andmekogusse liinidepeatuste ja sõidugraafikute andmed.

§ 22. Volitatudtöötleja õiguste täitja andmed

 Andmekogu volitatud töötleja õiguste täitja kohta kogutakseandmekogusse järgmised andmed:
 1)  volitatudkasutajatest sõidukijuhtide ja kontrolöride töökaardi number;
 2)  volitatud kasutajaees- ja perekonnanimi;
 3)  volitatud kasutajaisikukood.

3. jagu
Andmete kandmine andmekogusse ja juurdepääs andmetele 

§ 23. Andmetekandmine andmekogusse

 (1) Vastutav võivolitatud töötleja kannab andmed andmekogusse vastavalt põhimääruses ettenähtudõigustele.

 (2) Vastutav töötlejavõib seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannetetäitmiseks
esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi, kohalikuomavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või
avalikke ülesandeid täitva eraõiguslikuisiku andmekogudest.

 (3) X-tee kaudusooritatakse automaatselt järgmised päringud sõidupileti ostu momendiljaisikustamise hetkel:
 1)  Rahvastikuregistristisikukoodi alusel eesnimi, perekonnanimi ja elukoht valla või linna täpsusega;
 2)  Eesti pensionikindlustuseregistrist isikukoodi alusel pensionäriks olemise staatus (jah/ei);
 3)  Eesti hariduseinfosüsteemist isikukoodi alusel õpilaseks olemise staatus(kutseharidus/kõrgharidus/
üldharidus);
 4)  Eesti ühistranspordiregistrist liinide ja peatuste andmed.

 (4) Käesoleva paragrahvilõikes 3 nimetatud päringud X-tee kaudu sooritatakse automaatselt üks kord
kuusandmete uuendamiseks.

§ 24. Juurdepääsandmetele

 (1) Juurdepääs andmekoguandmetele sõltub kasutajale antud õigustest, milleks on:
 1)  sõidusoodustustesisestaja;
 2)  sõidukaartide ja-piletitemüüja;
 3)  sõidupiletitekontrollija;
 4)  klienditeenindaja(helpdesk);
 5)  vastutav töötleja;
 6)  süsteemiadministraator.

 (2) Sõidusoodustusesisestaja kannab andmekogusse §-s 16 nimetatud andmed. Sõidusoodustusesisestajal on
juurdepääs üksnes andmekogus olevatele sõidusoodustuse andmeteleoma omavalitsusüksuse piires.

 (3) E-kaardi jasõidupiletite müüja kannab andmekogusse pileti ostja e-kaardi numbri võiisikukoodi, ostetava
sõidupiletija selle kehtivuse. Teised §-des 12-15nimetatud andmed tekivad andmekogusse automaatselt e-
kaardi või sõidupiletiostmisel. Müüjal on juurdepääs üksnes enda sisestatud pileti andmetele ning talon õigus
kontrollida piletite kehtivust. Müüjatel puudub ligipääs andmekogusriiklikest registritest päringute kaudu
saadavatele isikuandmetele.

 (4) Sõidupiletitekontrollijal on juurdepääs sõidupileti andmetele, isikustatud pileti korralpileti omaniku
isikukoodile ja ees- ja perekonnanimele ning sõidusoodustuseolemasolu infole kujul jah/ei.

 (5) Klienditeenindajalon juurdepääs sõidupiletite ja e-kaartide andmetele.

 (6) Vastutaval töötlejalon liinianalüüsi tegemiseks juurdepääs järgmistele andmetele:
 1)  piletimüüksõidukites liinide kaupa (transpordipäev (kuupäev), liini number, veootsanumber ja kellaaeg,
kassa number, piletiliik, piletihind, läbimüük, sisenemistearv, märkus veootsa(de) katkestamise või ärajäämise,
piletimüügisüsteemi rikkening laekumata andmete kohta, märkus sõiduplaani muudatuse kohta);
 2)  piletimüüksõidukites liinide ja liinigruppide kaupa (liinigrupp, vedaja, liini number, piletiliik,piletihind,
müüdud piletite arv ja maksumus, sisenemiste arv, märkus veootsakatkestamise või ärajäämise arvu kohta
ning piletimüügisüsteemi rikke kohta,tühistatud piletite arv. Summaarne piletite arv, maksumus ja sisenemiste
arvantakse liinigruppide kohta ja kokku);
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 3)  piletimüüksõidukites juhtide kaupa (transpordipäev (kuupäev), liini number, kassa number,sõidukis müüdud
üksikpiletite arv ja maksumus, märkus veootsa katkestamise võiärajäämise, piletimüügisüsteemi rikke kohta,
tühistatud piletite arv);
 4)  piletimüükmüügipunktides (müügikoht, piletiliik, pileti hind, piletite arv, läbimüük);
 5)  liini nõudlus(veootsade nõudlus) (transpordipäev (kuupäev), nädalapäev, liini number,veootsa number ja
kellaaeg, peatus, sisenemiste arv, märkus veootsa või piletimüügikatkestamise või ärajäämise ning andmete
hilinemise kohta. Keskmine, minimaalneja maksimaalne sisenemiste arv perioodis veootsade lõikes);
 6)  piletimüügi seadmeterikked (transpordipäev (kuupäev), nädalapäev, liininumber, kassa number,veootsa
number ja väljumisaeg, katkestuse algus ja lõpp, rikke põhjus, rikkelikvideerimine, märkus andmete hilinemise
kohta);
 7)  piletikontroll(transpordipäev (kuupäev), nädalapäev, ühistranspordi liik, liini number,kellaaeg, peatus,
kontrollitud sõidukeid, kontrollitud sõitjaid, piletitasõitjate arv ja protsent);
 8)  piletimüüksõidukites veootste kaupa (transpordipäev (kuupäev), nädalapäev, liini number,veootsa number
ja kellaaeg, peatus, sisenemiste arv piletiliikide kaupa(piletihind, müüdud piletite arv ja maksumus), märkus
veootsa või piletimüügikatkestamise või ärajäämise ning andmete puudumise kohta);
 9)  peatuste käive (peatus,transpordipäev (kuupäev), nädalapäev, peatuse kellaaeg, liini number, veootsanumber
ja kellaaeg, peatus, sisenemiste arv, märkus veootsa katkestamise võiärajäämise ja andmete puudumise kohta);
 10)  liinide ajad/kiirused (liini number, sõiduki tüüp, liinitöö päev (tööpäev, laupäev,pühapäev), nädalapäev,
veootsa number ja kellaaeg, peatus, sõiduaeg eelmisestpeatusest, seisuaeg peatuses, lõpuaeg, ühendusaeg
kumulatiivselt, (kui erinevusplaanilisest ajast on suurem kui 2 min, on vastav lahter eristatud) märkusveootsa
või piletimüügi katkestamise või ärajäämise kohta);
 11)  kust-kuhunõudlusinfo (transpordipäev (kuupäev), nädalapäev, lähtepeatus, sihtpeatus,nõudlus (ligikaudne
arvestuslik) nende peatuste vahel);
 12)  liinide viivitused(väljaspool peatusi ja alates 0,5 min) (liini number, veootsa number jakellaaeg, viivituse
kestus, viivituse asukoht (koordinaadid));
 13)  operatiivneliinitöö info (transpordipäev (kuupäev), nädalapäev, liini number, plaanilineveootsade arv,
ärajäänud veootsade arv, katkestatud veootsade arv, katkestatudja asendatud veootsade arv, teostatud veootsade
arv, tasumisele kuuluvveootsade arv, plaaniline läbisõit, teostatud läbisõit, tasumisele kuuluvläbisõit, märkused);
 14)  reaalajas päringud(kas sõiduk (veoots) väljus liinile, kus sõiduk asub, viimane/eelminepiletimüügitehing
liinil).

 (7) Vastutaval töötlejalja süsteemi administraatoril on juurdepääs andmekogu kõikidele andmetele.

§ 25. Andmeteväljastamine

 (1) Andmekogu andmed onkasutamiseks vastutavale töötlejale ja volitatud töötlejatele
ühistranspordikorraldamiseks.

 (2) Vastutaval töötlejalvõi tema volitusel volitatud töötlejal on õigus andmekogust väljastada:
 1)  sõidusoodustustsaavale isikule tema enda kohta käivaid andmeid;
 2)  e-kaardi omanikuletema enda kohta käivaid andmeid.

 (3) Andmete väljastamineon tasuta.

 (4) Isiku enda kohtakäivatele andmetele on juurdepääs tagatud www.pilet.ee kaudu.

 (5) Kolmandate isikutekohta andmete saamiseks peab isik esitama kirjaliku järelepärimise vastutavaletöötlejale
ning ära näitama, milliseid andmeid ta saada soovib ning milliselõiguslikul alusel. Vastutav töötleja
kontrollib järelepärimise õiguslikku alustjaesitab süsteemi administraatorile vastava taotluse andmete
väljastamisekskolmandatele isikutele õigusliku alusel olemasolul.

 (6) Andmeid väljastavvolitatud töötleja peab arvestust andmete väljastamise aja, väljastatud andmetekoosseisu,
andmesaaja, andmete väljastamise õigusliku aluse ja andmeteväljastamise viisi üle.

 (7) Riigi, kohalikuomavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke ülesandeid täitvaeraõigusliku
isiku andmekogule väljastatakse andmeid neile seadusega pandudülesannete täitmiseks läbi riigi infosüsteemi
andmevahetuskihi (X-tee).

 (8) Andmekogu vastutavtöötleja otsustab kolmandatele isikutele riigi infosüsteemide andmevahetuskihikaudu
andmetele juurdepääsu andmise kooskõlas avaliku teabe seaduse jaisikuandmete kaitse seadusega.

 (9) Andmeid töötlevadisikud on kohustatud hoidma saladuses neile andmete töötlemisel teatavakssaanud
isikuandmeid.

§ 26. Andmekogukasutamise õiguse andmine

 (1) Juurdepääs andmeteleon vastutaval ja volitatud töötlejal vastavalt neile antud õigustele.

 (2) Vastutava töötlejaloob kasutajakonto (edaspidi konto) andmekogu volitatud töötlejale.

 (3) Konto loomiseksesitab volitatud töötleja vastutavale töötlejale avalduse, milles märgibjärgmised andmed:
 1)  volitatud töötlejanimi ja registrikood;
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 2)  volitatud töötlejanimel andmeid töötlema hakkava isiku ees- ja perekonnanimi;
 3)  punktis 2 nimetatudisiku isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
 4)  valla või linnanimi, mille andmeid soovitakse töödelda;
 5)  loeteluülesannetest, miks on vajadus andmete töötlemiseks.

 (4) Vastutav töötlejateavitab konto loomisest või sellest keeldumisest taotlejat kolme tööpäevajooksul alates
lõikes 3 nimetatud avalduse saamisest.

 (5) Kui andmekogukasutamise õiguse taotleja on juriidiline isik, siis taotleb ta konto loomistkõigile enda
alluvuses töötavatele isikutele, kellel on töökohustuste tõttuvaja andmekogu kasutada.

 (6) Andmekogu süsteemiadministraator loob kasutajakontod vastutava töötleja õiguste teostajatele.Selleks
esitab vastutava töötleja juht süsteemi administraatorile lõike 3punktides 2, 3 ja 5 nimetatud andmed.

§ 27. Andmekogukasutamise õiguse lõppemine ja äravõtmine

 (1) Konto sulgemiseksesitab konto loomist taotlenud volitatud töötleja vastutavale töötlejaletaotluse, milles
märgib järgmised andmed:
 1)  volitatud töötlejanimi ja registrikood;
 2)  volitatud töötlejanimel andmeid töötlema hakkava isiku ees- ja perekonnanimi;
 3)  andmekogu kasutamiseõiguse lõppemise aeg.

 (2) Vastutava töötlejaõiguste teostaja konto sulgemiseks esitab vastutava töötleja juht süsteemiadministraatorile
lõikes 1 nimetatud andmed vastava õiguste teostaja kohta.

 (3) Süsteemiadministraator sulgeb konto hiljemalt lõike 1 punktis 3 nimetatud kuupäevalejärgneval tööpäeval.

 (4) Vastutav töötlejavõib oma algatusel konto sulgeda, kui esineb vähemalt üks järgmistest alustest:
 1)  konto kasutaja onkorduvalt rikkunud andmete töötlemise korda;
 2)  konto kasutaja onkorduvalt kandnud registrisse ebaõigeid andmeid;
 3)  konto kasutaja onvõimaldanud oma kontot kasutada teisel isikul;
 4)  konto kasutaja onandmeid kasutanud mittesihipäraselt;
 5)  andmete andmekogussekandmine ei ole enam isiku ametiülesanne.

3. peatükk
ANDMEKOGU ANDMETE SÄILITAMINE,

JÄRELEVALVE JA ANDMEKOGU LÕPETAMINE 

§ 28. Andmekoguandmete säilitamine

 (1) Andmekogu arhiivikantakse §-des 12-15 loetletud e-kaardi ja sõidupileti andmed mida säilitatakse7 aastat,
misjärel andmed hävitatakse, kui neid ei tule vastavaltarhiiviseadusele üle anda arhiivile.

 (2) Paragrahvides 16,17, 18 ja 21 loetletud andmed säilitatakse 2 aastat, misjärel need kustutataksesüsteemist.

 (3) Paragrahvides 20 ja22 loetletud andmeid säilitatakse 5 aastat, misjärel need kustutataksesüsteemist.

 (4) Paragrahvis 19nimetatud e-kaardi viimase asukoha kohta säilitatakse e-kaardi infot järgmisevalideerimiseni
või kuni seitse päeva viimasest sündmusest.

§ 29. Järelevalve

 (1) Järelevalvetandmekogu pidamise üle teeb vastutav töötleja ja teised isikud, kellel onselleks seadusest
tulenev õigus.

 (2) Andmekogu pidamistreguleerivate õigusaktide rikkumise eest ja andmete ebaseadusliku töötlemiseeest
vastutavad selles süüdi olevad isikud seaduses ettenähtud korras.

§ 30. Andmekogulõpetamine

 (1) Andmekogu lõpetamiseotsustab Tallinna Linnavolikogu.

 (2) Andmekogu lõpetamiselotsustatakse andmete teise andmekogusse või arhiivi üleandmine või
andmetehävitamisele kuulumine ja nende üleandmise või hävitamise tähtaeg.
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4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED 

§ 31. Andmeteandmekogusse kandmine

 Andmeid kogutakse andmekogusse alates 21. septembrist 2012.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär
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