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Tallinna parkimiskorralduse andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 18.03.2015 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse§ 6 lg 3 p 2, § 30 lg 1 p 2 alusel ning kooskõlas
Tallinna Linnavolikogu 17.mai 2012 otsuse nr 76 �Tallinna parkimiskorralduse andmekogu asutamine� p-ga 4.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED 

§ 1. Reguleerimisala

 Määrusega kehtestatakse Tallinna parkimiskorralduse andmekogu(edaspidi andmekogu) pidamise kord,
andmete koosseis, andmeteandmekogusse sisestamise, andmete säilitamise, andmekogu haldamise
jaandmekogust andmete väljastamise kord.

§ 2. Andmekogu pidamise eesmärk

 Andmekogu pidamise eesmärk on pidada arvestust ja teostadakontrolli:
 1)  parkimistasumaksuvabastuse saajate üle;
 2)  parkimistasumaksusoodustuse saajate üle;
 3)  viivistasu otsusteja nende peale esitatud vaiete üle;
 4)  mootorsõidukigaTallinna vanalinnas jalakäijate alale juurdepääsu lubade üle;
 5)  liikumispuudega võipimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaartide kehtivuse üle;
 6)  sundtäitmiselesaadetud viivistasu otsuste üle.

§ 3. Andmekogu nimetus

 (1) Andmekogu ametlik nimetuson Tallinna parkimiskorralduse andmekogu.

 (2) Andmekogu lühinimion tlnpark.

2. peatükk
ANDMEKOGU PIDAMINE, ANDMEKOGUSSE

SISESTATAVAD ANDMED JA JUURDEPÄÄS ANDMETELE 

1. jagu
Andmekogu pidamine 

§ 4. Andmekogu pidamine

 (1) Andmekogu peetakseinfotehnoloogilise andmekoguna ning andmeid töödeldakse automaatselt.

 (2) Andmekogussäilitatakse andmeid digitaalkujul.

 (3) Andmete andmekogussesisestamise, muutmise, kustutamise ja väljastamise, andmekogule juurdepääsu
õigusening andmekogusse tehtud päringute üle peetakse arvestust digitaalselt.

 (4) Andmekogussäilitatakse logifailid:
 1)  andmete sisestamise kohta;
 2)  andmete muutmisekohta;
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 3)  andmete kustutamisekohta;
 4)  andmete väljastamisekohta;
 5)  andmete päringutekohta;
 6)  andmekogulejuurdepääsu õiguse andmise kohta.

 (5) Andmete töötlemiselogifailid säilitatakse kuni andmete automaatse kustutamiseni andmekogust.Andmete
töötlemise logifaile ei arhiveerita.

§ 5. Andmekogu pidamise kulud

 Andmekogu pidamise, sh arendamise ja majutamise kulud kaetakseTallinna linna eelarves linnakantseleile
tsentraliseeritud infotehnoloogiakulude katteks ette nähtud vahendite arvelt või volitatud töötleja
eelarvevahendite arvelt.

§ 6. Andmekogu vastutav töötleja

 (1) Andmekogu vastutavtöötleja on Tallinna Transpordiamet.

 (2) Vastutav töötleja:
 1)  korraldab jakontrollib andmekogu tööd;
 2)  sisestabandmekogusse andmeid isikutele parkimistasu maksuvabastuste andmise kohta;
 3)  sisestabandmekogusse andmeid isikutele parkimistasu maksusoodustuste andmise kohta;
 4)  sisestabandmekogusse viivistasu otsuste andmed;
 5)  sisestabandmekogusse viivistasu otsuste peale esitatud vaiete, neile lisatuddokumentide ja vaidemenetluses
tehtud otsuste andmed;
 6)  edastab viivistasuotsuse kolmanda eksemplari liiklusregistrisse kantud mootorsõiduki või sellehaagise
omanikule või vastutavale kasutajale e-posti teel;
 7)  edastab väljaandeleAmetlikud Teadaanded viivistasu otsuse andmed;
 8)  edastab viivistasuotsuse kolmanda eksemplari postiteenuse osutajale;
 9)  edastab tähtajakstasumata viivistasu otsuse sundtäitmiseks Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale;
 10)  sisestabandmekogusse mootorsõidukiga Tallinna vanalinnas jalakäijate alale juurdepääsu lubadeandmed;
 11)  sisestabandmekogusse liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõidukiparkimiskaardi andmed;
 12)  annab volitatudtöötlejale juurdepääsu andmekogule ja andmete sisestamise õiguse;
 13)  kontrollibandmekogu kasutamist, andmete sisestamist ja sisestatud andmete õigsust;
 14)  annab volitatudtöötlejale juhiseid andmekogu põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
 15)  teostabjärelevalvet andmekogusse sisestatud andmete, andmekogusse tehtud päringute janende
põhjendatuse üle;
 16)  vastutab andmekogupidamise seaduslikkuse eest;
 17)  täidab muidõigusaktidest tulenevaid ülesandeid andmekogu pidamisel.

 (3) Andmekogu vastutavtöötleja on kohustatud vältima kõrvaliste isikute juurdepääsu andmetele ningära
hoidma andmete omavolilise töötlemise andmekogus.

§ 7. Andmekogu vastutavatöötleja õiguste teostaja

 (1) Andmekogu vastutavatöötleja juht määrab vastutava töötleja õiguste teostajad, kes täidavadjärgmisi
ülesandeid:
 1)  sisestab andmekogusseandmed isikutele parkimistasu maksuvabastuste andmise kohta;
 2)  sisestabandmekogusse andmed isikutele parkimistasu maksusoodustuste andmise kohta;
 3)  sisestabandmekogusse viivistasu otsuste andmed;
 4)  sisestabandmekogusse viivistasu otsuste peale esitatud vaiete, neile lisatuddokumentide ja vaidemenetluses
tehtud otsuste andmed;
 5)  edastab viivistasuotsuse kolmanda eksemplari liiklusregistrisse kantud mootorsõiduki või sellehaagise
omanikule või vastutavale kasutajale e-posti teel;
 6)  edastab väljaandeleAmetlikud Teadaanded viivistasu otsuse andmed;
 7)  edastab viivistasuotsuse kolmanda eksemplari postiteenuse osutajale;
 8)  edastab tähtajakstasumata viivistasu otsuse kolmanda eksemplari sundtäitmiseks Kohtutäiturite
jaPankrotihaldurite Kojale;
 9)  sisestab andmekogussemootorsõidukiga Tallinna vanalinnas jalakäijate alale juurdepääsu lubade andmed;
 10)  sisestabandmekogusse liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõidukiparkimiskaardi andmed.

 (2) Andmekogu vastutavatöötleja õiguste teostajatel on õigus andmekogusse sisestatud andmeid
töödeldakäesoleva põhimäärusega sätestatud ulatuses.

§ 8. Andmekogu peaadministraator

 (1) Andmekogu vastutavatöötleja juht määrab oma haldusaktiga andmekogu peaadministraatori.

 (2) Andmekogupeaadministraator:
 1)  annab ja tühistabandmekogu administraatorite juurdepääsuõigusi;
 2)  teeb andmekoguvastutava töötleja juhile andmekogu administraatorite juurdepääsuõigusteandmise ja
tühistamise ettepanekuid;

Leht 2 / 7 Tallinna parkimiskorralduse andmekogu põhimäärus



 3)  teostab järelevalvetvastutava töötleja õiguste teostajate tegevuse üle andmekogu andmete töötlemisel;
 4)  teostab järelevalvetandmekogu administraatorite tegevuse üle juurdepääsuõiguse kasutamisel;
 5)  vastutabandmekogusse kantud isikuandmete töötlemise õigsuse eest.

 (3) Andmekogu peaadministraatorilon keelatud sisestada andmekogusse parkimistasu maksuvabastust
jamaksusoodustust saavate isikute andmeid.

§ 9. Andmekogu administraator

 (1) Andmekoguadministraator töötleb andmekogus Tallinna Linnavalitsuse korraldusega Tallinnalinna
ametiasutustele, linna osalusega äriühingutele, sihtasutustele jamittetulundusühingutele, riigiasutusele või muule
isikule (edaspidi asutus)antudparkimistasu maksusoodustusi (edaspidi asutuse maksusoodustus).

 (2) Andmekoguadministraatori õiguste andmiseks ja tühistamiseks esitab asutuse juhtandmekogu
peaadministraatorile taotluse.

 (3) Andmekogu administraatoriõigused annab ja tühistab andmekogu vastutava töötleja juht oma haldusaktiga
andmekogupeaadministraatori ettepanekul.

 (4) Andmekogu administraator:
 1)  muudab andmekogusasutusele antud parkimistasu maksusoodustuses käesoleva põhimääruse § 22 punktis3
nimetatud andmeid;
 2)  kasutab andmekogu kooskõlaskäesoleva põhimäärusega;
 3)  vastutabandmekogusse kantud asutuse parkimistasu maksusoodustuse andmete töötlemiseõigsuse eest.

§ 10. Andmekogu volitatudtöötleja

 (1) Andmekogu volitatudtöötleja on juriidiline või füüsiline isik või asutus, kellele on haldus-
võihankelepinguga või õigusaktiga antud õigus:
 1)  teostadaparkimisjärelevalvet Tallinna avalikul tasulisel parkimisalal;
 2)  kontrollidaparkimistasu maksmist Tallinna avalikul tasulisel parkimisalal;
 3)  õigus tehaviivistasu otsuseid.

 (2) Volitatud töötleja:
 1)  sisestabandmekogusse viivistasu otsuste, nende peale esitatud vaiete ning vaidelelisatud dokumentide
andmed;
 2)  kasutab andmekoguüksnes temaga sõlmitud haldus- või hankelepingus kindlaks määratud
ülesannetetäitmiseks;
 3)  teavitab viivitamatavastutavat töötlejat andmekogusse kantud ebaõigetest andmetest,
andmetemittesihipärasest kasutamisest ja andmekogu kasutamisel tekkinud tehnilistestprobleemidest;
 4)  vastutab enda sisestatudandmete õigsuse eest;
 5)  osaleb andmekoguarendustöödel ja arenduste juurutamisel;
 6)  täidab vastutavatöötleja seaduslikke korraldusi andmekogu kasutamisel.

 (3) Andmekogu volitatudtöötleja juht määrab volitatud töötleja õiguste teostajad.

 (4) Andmekogu volitatudtöötleja õiguste teostajal on õigus sisestada andmekogusse viivistasu otsuste,nende
peale esitatud vaiete ning vaidele lisatud dokumentide andmed.

§ 11. Andmekogusse kantudandmete kaitse

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

 (2) Andmekogu turvaklasson K1T1S2. Andmekogu turbeaste on keskmine (M).

2. jagu
Andmekogusse sisestatavad andmed 

§ 12. Isikud, kelle kohta sisestatakseandmed andmekogusse

 Andmekogusse sisestatakse andmed isikute kohta, kellele on:
 1)  tehtud viivistasuotsus;
 2)  TallinnaLinnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 30 �Tallinna avalik tasulineparkimisala ja
parkimistasu" alusel antud maksuvabastus;
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 3)  TallinnaLinnavolikogu 20. detsembri 2012 määruse nr 30 �Tallinna avalik tasulineparkimisala ja
parkimistasu" alusel antud maksusoodustus;
 4)  Tallinna Linnavalitsuse13. juuni 2012 määruse nr 28 �Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas" alusel
antudmootorsõidukiga Tallinna vanalinnas jalakäijate alale juurdepääsu luba;
 5)  antudliikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaart.

§ 13. Andmete sisestamise alused

 Andmete sisestamise aluseks on:
 1)  füüsilise võijuriidilise isiku kirjalik avaldus;
 2)  rahvastikuregistrist,liiklusregistrist ja äriregistrist ning kohaliku omavalitsuse andmekogudestsaadud
andmed;
 3)  andmed füüsilise võijuriidilise isiku poolt maksuhalduri pangakontole makstud maksusummade kohta;
 4)  isiku suhtes antudhaldusakt;
 5)  isiku avaldusedandmekogusse kantud andmete muutmise või täpsustamise kohta.

§ 14. Andmekogusse sisestatavadandmed

 Andmekogusse sisestatakse:
 1)  määruse §-s 12nimetatud isikute andmed;
 2)  viivistasu otsuste andmed;
 3)  andmed viivistasuotsuse kolmanda eksemplari e-posti teel edastamise kohta liiklusregistrissekantud
mootorsõiduki või selle haagise omanikule või vastutavale kasutajale;
 4)  viivistasu otsustepeale esitatud vaiete, nendele lisatud dokumentide ja vaidemenetluses tehtudotsuste
andmed;
 5)  tähtajaks tasumata viivistasuotsuste sundtäitmisele saatmise andmed;
 6)  Ametlikes Teadaannetesavaldatud viivistasu otsuste andmed;
 7)  viivistasu otsustepostiteenuse osutajale saatmise andmed;
 8)  parkimistasu maksuvabastusteandmed;
 9)  parkimistasu maksusoodustusteandmed;
 10)  mootorsõidukigaTallinna vanalinnas jalakäijate alale juurdepääsu loa andmed;
 11)  liikumispuudega võipimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi andmed;
 12)  andmekogu pidamistja järelevalve teostamist abistavad andmed.

§ 15. Andmekogusse sisestatavad füüsiliseisiku andmed

 Füüsilise isiku kohta sisestatakse andmekogusse:
 1)  ees- japerekonnanimi;
 2)  isikukood või sellepuudumisel sünniaeg;
 3)  isikurahvastikuregistri järgne elukoha aadress;
 4)  telefoninumbrid jae-posti aadress;
 5)  andmed isikuõigusvõime kohta.

§ 16. Andmekogusse sisestatavad juriidiliseisiku andmed

 Juriidilise isiku, välisriigi äriühingu filiaali ning riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse asutuse kohta
sisestatakse andmekogusse:
 1)  ärinimi, nimi võinimetus;
 2)  äriregistri,mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, riigi- või kohalikuomavalitsuse asutuste riikliku
registri või maksukohustuslaste registri kood;
 3)  asukoha aadress;
 4)  telefoninumbrid jae-posti aadress;
 5)  õiguslik vorm.

§ 17. Andmed viivistasu otsusekohta

 Viivistasu otsuse kohta sisestatakse andmekogusse:
 1)  viivistasu otsuse koostamisekoht, kuupäev ja kellaaeg;
 2)  viivistasu otsusekoostanud ametiisiku ees- ja perekonnanimi;
 3)  mootorsõiduki võiselle haagise tüüp, mark ja registreerimismärk;
 4)  vähemalt ükskõrgresolutsiooniga foto parkimistasu maksmise nõuet eiranud mootorsõidukistvõi selle
haagisest;
 5)  viivistasu otsusetegemise aluseks olevate asjaolude lühikirjeldus;
 6)  viivistasu otsusetegemise õiguslik alus;
 7)  määratud viivistasu;
 8)  viivistasu maksmisekuupäev;
 9)  kuupäev ja kellaaeg,millal viivistasu otsuse kolmas eksemplar e-posti teel edastati liiklusregistrissekantud
mootorsõiduki või selle haagise omanikule või vastutavale kasutajale jamillal see kätte saadi;
 10)  viivistasu otsusesundtäitmise andmed.
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§ 18. Andmed vaidemenetlusekohta

 Viivistasu otsuse peale esitatud vaide kohta sisestatakseandmekogusse:
 1)  vaide esitamisekuupäev ja kellaaeg;
 2)  vaide aluseksolevate asjaolude kirjeldus;
 3)  vaidemenetlusestehtud otsused, sh vaideotsus;
 4)  menetleja ees- ja perekonnanimining ametinimetus.

§ 19. Ametlikes Teadaannetes avaldatudandmed

 Ametlikes Teadaannetes avaldatud viivistasu otsuste kohtasisestatakse andmekogusse:
 1)  viivistasu otsusenumber, koostamise kellaaeg, kuupäev ja koht, sõiduki registreerimisnumber ningviivistasu
suurus;
 2)  teate avaldamisekuupäev;
 3)  viivistasu maksmiseaeg;
 4)  viivistasu maksma kohustatudisiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
 5)  makse saaja andmed jatema pangakonto rekvisiidid;
 6)  teate avaldaja kontaktandmed.

§ 20. Andmed viivistasu otsuse postiteenuseosutajale saatmise kohta

 Viivistasu otsuse postiteenuse osutajale saatmise kohtasisestatakse andmekogusse:
 1)  viivistasu otsusepostiteenuse osutajale saatmise kuupäev ja kellaaeg;
 2)  viivistasu otsusekolmas eksemplar.

§ 21. Andmed viivistasu otsusesundtäitmise kohta

 Viivistasu otsuse sundtäitmise kohta sisestatakse andmekogusse:
 1)  sundtäitmiselesaadetud viivistasu otsuse andmed;
 2)  sundtäitmiselesaatmise kuupäev;
 3)  kohtutäituri nimi;
 4)  muud sundtäitmisegaseotud asjaolud.

§ 22. Andmed parkimistasu maksusoodustusekohta

 Maksusoodustuse kohta sisestatakse andmekogusse:
 1)  maksusoodustuseandmise õiguslik alus;
 2)  mootorsõiduki tüüp,mark ja registreerimismärk;
 3)  maksusoodustusekehtivuse aeg.

§ 23. Andmed parkimistasu maksuvabastusekohta

 Maksuvabastuse kohta sisestatakse andmekogusse:
 1)  maksuvabastuseandmise õiguslik alus;
 2)  mootorsõidukitüüp,mark ja registreerimismärk,
 3)  maksuvabastusekehtivus.

§ 24. Andmed Tallinna vanalinnasjalakäijate alale juurdepääsu loa kohta

 Mootorsõidukiga Tallinna vanalinnas jalakäijate alalejuurdepääsu loa kohta sisestatakse andmekogusse:
 1)  juurdepääsuloanumber;
 2)  mootorsõiduki või sellehaagise registreerimismärk;
 3)  juurdepääsuloakehtivuse aeg;
 4)  Tallinna vanalinnasjalakäijate alal liikumise marsruut ja aadress;
 5)  juurdepääsuloaandmise aluseks olevate asjaolude lühikirjeldus.

§ 25. Andmed liikumispuudega võipimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi kohta

 Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõidukiparkimiskaardi kohta sisestatakse andmekogusse:
 1)  parkimiskaardinumber;
 2)  parkimiskaardikehtivuse aeg;
 3)  parkimiskaardiandmise õiguslik alus.

§ 26. Andmekogu pidamist jajärelevalvet abistavad andmed

 Andmekogu pidamist ja järelevalvet abistavad andmed on:
 1)  andmete sisestamisekuupäev;
 2)  andmete sisestajaees- ja perekonnanimi;
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 3)  andmete töötlemiselogifailid.

§ 27. Andmete õiguslik tähendus

 Andmekogu andmetel on informatiivne tähendus.

3. jagu
Andmete sisestamine andmekogusse ja juurdepääs andmetele 

§ 28. Andmetesisestamine andmekogusse ja päringute tegemine teistesse andmekogudesse

 (1) Andmed sisestabandmekogusse vastutav või volitatud töötleja.

 (2) Vastutav võivolitatud töötleja sisestab andmed andmekogusse esimesel võimalusel, kuid hiljemaltkolme
tööpäeva jooksul andmete saamisest arvates.

 (3) Vastustav töötlejavõib liiklusseaduse § 167 lõike 4 ja § 188 lõigete 2 ja 3 alusel talle pandudülesannete
täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid rahvastikuregistrist,liiklusregistrist ja äriregistrist ning kohaliku
omavalitsuse andmekogudest.

 (4) Liikumispuudega võipimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi taotlemisel
teeb vastutavtöötlejaparkimiskaardi taotleja õigusvõime kindlaks tegemiseks päringu
rahvastikuregistrisse.Automaatpäringuga rahvastikuregistrisse kontrollitakse liikumispuudega võipimedat
inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi omaniku õigusvõimetparkimiskaardi kehtivuse ajal.

 (5) Parkimistasumaksusoodustuse andmisel teeb vastutav töötleja päringu rahvastikuregistrisse.
Automaatpäringugarahvastikuregistrisse kontrollitakse parkimistasu maksusoodustuse saaja elukohaandmeid.

 (6) Viivistasu otsusekolmanda eksemplari saatmiseks teeb vastutav töötleja päringuliiklusregistrisse
mootorsõiduki või selle haagise andmete, omaniku võivastutava kasutaja tuvastamiseks ja rahvastikuregistrisse
mootorsõiduki võiselle haagise omaniku või vastutava kasutaja elukoha või asukoha aadressituvastamiseks.

 (7) Andmekogu teostabautomaatselt päringud registritesse kord ööpäevas.

§ 29. Andmete säilitamineandmekogus

 (1) Andmekogus säilitatakse:
 1)  andmeid isikutekohta, kes on jätnud parkimistasu maksmata ja kelle suhtes on tehtud viivistasuotsus;
 2)  andmeid parkimistasumaksuvabastuse saajate kohta;
 3)  andmeid parkimisemaksusoodustuse saajate kohta;
 4)  andmeid isikute kohta,kellele on antud mootorsõidukiga Tallinna vanalinnas jalakäijate alalejuurdepääsu
luba;
 5)  andmeid isikute kohta,kellele on antud liikumispuudega või pimedat inimest teenindava
sõidukiparkimiskaart;
 6)  andmeid füüsilisteja juriidiliste isikute kohta;
 7)  andmeid viivistasuotsuste kohta;
 8)  andmeid viivistasuotsuste peale esitatud vaiete ja vaidemenetluse läbiviimise kohta;
 9)  andmeid viivistasuotsuste sundtäitmise kohta;
 10)  andmeid parkimistasumaksusoodustuste kohta;
 11)  andmeid parkimistasumaksuvabastuste kohta;
 12)  andmeidmootorsõidukiga Tallinna vanalinnas jalakäijate alale juurdepääsu lubade kohta;
 13)  andmeidliikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi kohta;
 14)  Ametlikes Teadaannetesavaldatudandmeid;
 15)  andmeid viivistasuotsuste postiteenuse osutajale edastamise kohta;
 16)  andmekogu pidamistja järelevalve korraldamist abistavaid andmeid.

 (2) Andmeid säilitatakseandmekogus alates sisestamisest kuus aastat ning kustutatakse seejärelautomaatselt ega
arhiveerita.

§ 30. Andmete väljastamine

 (1) Vastutaval töötlejalon õigus andmekogust väljastada:
 1)  maksukohustuslasele tema kohta käivaid andmeid;
 2)  maksukorralduse seaduse § 27 lõike 1 punktides 4, 5 ja 6 sätestatudandmeid;
 3)  andmeid maksukorralduse seaduse § 28 lõikes 4 ja §-s 29 sätestatudjuhtudel.

 (2) Isikuleväljastatakse andmekogust tema kohta käivaid andmeid kirjaliku avalduse alusel,kus näidatakse
soovitud andmed.
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 (3) Käesoleva paragrahvilõike 1 punktis 2 sätestatud juhtudel võib andmeid väljastadakirjalikult,elektrooniliselt
või telefoni teel esitatud järelepärimise alusel või avaldadaTallinna linna veebilehel. Maksukorralduse seaduse
§ 27 lõikes 1 punktides 4, 5ja 6 sätestatud andmete väljastamise taotlused ja väljastatud andmedregistreerib
vastutav töötleja dokumendihaldussüsteemis Postipoiss.

 (4) Käesoleva paragrahvilõike 1 punktis 3 sätestatud juhtudel väljastatakse andmed kirjalikujärelepärimise
alusel. Ärakiri andmete väljastamise kohta saadetakse isikule,kelle kohta andmeid väljastati.

 (5) Riigi, kohalikuomavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke ülesandeid täitvaeraõigusliku
isiku andmekogule väljastatakse andmeid neile seadusega pandudülesannete täitmiseks riigi infosüsteemi
andmevahetuskihi (X-tee) kaudu.Andmekogu võib vahetada andmeid Tallinna linna teiste andmekogudega
üksnesavalike ülesannete täitmiseks.

 (6) Andmeidväljastatakse tasuta.

3. peatükk
JÄRELEVALVE JA ANDMEKOGU

PIDAMISE LÕPETAMINE 

§ 31. Järelevalve andmekogupidamise üle

 (1) Järelevalvetandmekogu pidamise ja andmete õiguspärase töötlemise üle teostab vastutavtöötleja ja teised
isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

 (2) Andmekogu pidamistreguleerivate õigusaktide rikkumise ja andmete ebaseadusliku töötlemise
eestvastutavad selles süüdi olevad isikud seaduses ette nähtud korras.

§ 32. Andmekogu pidamise lõpetamine

 (1) Andmekogu pidamise lõpetamiseotsustab Tallinna Linnavolikogu.

 (2) Andmekogu pidamise lõpetamiselotsustatakse andmete teise andmekogusse või riiklikku arhiivi üleandmine
võiandmete hävitamisele kuulumine ja nende üleandmine või hävitamise tähtaeg.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED 

§ 33. Andmete andmekogussekandmine

 Andmed on kantud andmekogusse 15. juuni 2012 seisuga.

§ 34. Määruse kehtetukstunnistamine

 Tallinna Linnavalitsuse 30. mai 2012 määrus nr 21 �Tallinnaparkimiskorralduse andmekogu põhimäärus"
tunnistatakse kehtetuks.

Kalle Klandorf
Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp
Linnasekretär
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