
Andmekaitse üldmäärus

Urmas Kukk
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Uued põhimõtted

Uusi põhimõtteid ei ole! Peaaegu

Uusi isikuandmeid ei ole! Kindlasti

2



Eraelu

Jätkuvalt piirid ja sisu otsustab igaüks ise.

Väljast saab hinnata ainult sekkumise õigustatust ja sekkumise
määra õigustatust.
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Andmete omand

Üldmääruse jõustumisega ei saanud isik enda kohta käivate
omanikuks.

Isik on kogu aeg olnud enda kohta käivate andmete omanik.
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Isikuandmete töötlemise põhimõtted –
seaduslikkus, õiglus, läbipaistvus

Töötlemine peab olema seaduslik, õiglane ja andmesubjektile
läbipaistev.



Seaduslikkus

Töötlemine on seaduslik kui:
- andmesubjekt on andnud nõusoleku

- andmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel
sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele
eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti
taotlusele;
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Seaduslikkus

Töötlemine on seaduslik kui:
- isikuandmete töötlemine on vajalik töötleja juriidilise

kohustuse täitmiseks;
- isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti või mõne

muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks;
- isikuandmete töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva

ülesande täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu
teostamiseks;
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Seaduslikkus

Töötlemine on seaduslik kui:
- isikuandmete töötlemine on vajalik töötleja või kolmanda isiku

õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi
kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -
vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul
kui andmesubjekt on laps.
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Õigustatud huvi

Õigustatud huvi võib olla töötlemise aluseks, kui isiku huvid või
põhiõigused- ja vabadused ei ole tähtsamad.

Õigustatud huvi võib olla siis, kui isik on töötleja klient või
töötab tema juures.
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Õigustatud huvi

Õigustatud huvi on töötlemine pettuste vältimise eesmärgil.
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Õigustatud huvi

Õigustatud huvi on ka piiratud arvu isikuid puudutav ja
ühekordne edastamine.
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Õigustatud huvi

Töötleja peab tõendama, et tema õigustatud huvid kaaluvad
üles isiku huvid või põhiõigused ja vabadused.
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Isikuandmete töötlemise põhimõtted –
eesmärgi piirang

Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud
ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem
viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.



Isikuandmete töötlemise põhimõtted –
võimalikult väheste andmete kogumine

Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis
on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt.



Isikuandmete töötlemise põhimõtted - õigsus

Isikuandmed peavad olema õiged ja vajaduse korral
ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et
töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed
kustutaks või parandataks viivitamata.



Isikuandmete töötlemise põhimõtted –
säilitamise piirang

Isikuandmeid võib säilitada kujul, mis võimaldab
andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle
eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse.



Isikuandmete töötlemise põhimõtted –
usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus

Isikuandmeid võib töödelda viisil, mis tagab isikuandmete
asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või
ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise,
hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid

tehnilisi või korralduslikke meetmeid.



Nõusoleku tingimused

Nõusoleku olemasolu peab tõendama töötleja.

Kirjaliku nõusoleku taotlus peab arusaadavalt ja lihtsasti
kättesaadaval kujul, selges ning lihtsas keeles olema selgelt
eristatav muust dokumendist.
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Nõusoleku tingimused

Nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta.

Tagasivõtmine ei oma tagasiulatuvat jõudu.

Nõusoleku tagasivõtmise õigusest tuleb teavitada enne
nõusoleku andmist.
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Nõusoleku tingimused

Kui lepingu täitmise (sh teenuse osutamise) tingimuseks on
nõusolek isikuandmete töötlemiseks, mis ei ole vajalik
lepingu täitmiseks, siis ei pruugi nõusolek olla vabatahtlik.

20



Uued mõisted

Terviseandmed – füüsilise isiku füüsilise ja vaimse tervisega
seotud isikuandmed, sh tervishoiuteenuste osutamine.
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Terviseandmed

Andmed, mis annavad teavet isiku mineviku, oleviku ja tuleviku
füüsilise ja vaimse tervise kohta.
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Uued asjad

Läbipaistvus – isikule esitatav teave tema andmete
töötlemisest peab olema kokkuvõtlik, arusaadav, lihtsasti
kättesaadavas vormis, kasutades selget ja lihtsat keelt.
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Läbipaistvus

Kui andmed on kogutud andmesubjektilt, siis tuleb talle
isikuandmete saamise ajal teatavaks teha:

- vastutava töötleja ja töötleja esindaja nimi ja
kontaktandmed;

- andmekaitsespetsialisti kontaktandmed;

- isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus;
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Läbipaistvus

Kui andmed on kogutud andmesubjektilt, siis tuleb talle
teatavaks teha:

- kui isikuandmete töötlemine põhineb töötleja või kolmanda
isiku õigustatud huvil, siis nende huvide kohta;

- teave isikuandmete vastuvõtjate või vastuvõtjate
kategooriate kohta;
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Läbipaistvus

Kui andmed on kogutud andmesubjektilt, siis tuleb talle
teatavaks teha:

- teave selle kohta, et vastutav töötleja kavatseb edastada
isikuandmed kolmandale riigile või rahvusvahelisele
organisatsioonile;

- isikuandmete säilitamise ajavahemik või ajavahemiku
määramise kriteeriumid;
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Läbipaistvus

Kui andmed on kogutud andmesubjektilt, siis tuleb talle
teatavaks teha:

- teave õiguse kohta taotleda vastutavalt töötlejalt
juurdepääsu andmesubjekti puudutavatele isikuandmetele
ning nende parandamist või kustutamist või isikuandmete
töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste
isikuandmete töötlemisele, samuti teave isikuandmete
ülekandmise õiguse kohta;
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Läbipaistvus

Kui andmed on kogutud andmesubjektilt, siis tuleb talle
teatavaks teha:

- teave õiguse kohta nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et
see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel
toimunud töötlemise seaduslikkust;

- teave õiguse kohta esitada kaebus järelevalveasutusele;
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Läbipaistvus

Kui andmed on kogutud andmesubjektilt, siis tuleb talle
teatavaks teha:

- teave selle kohta, kas isikuandmete esitamine on
õigusaktist või lepingust tulenev nõue või lepingu
sõlmimiseks vajalik nõue;

- teave selle kohta, kas andmesubjekt on kohustatud
kõnealuseid isikuandmeid esitama, ning selliste andmete
esitamata jätmise võimalike tagajärgede kohta;
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Läbipaistvus

Kui andmed on kogutud andmesubjektilt, siis tuleb talle
teatavaks teha:

- teave automatiseeritud otsuste, sealhulgas profiilianalüüsi
tegemise kohta ning sisuline teave kasutatava loogika ja
selle kohta, millised on sellise isikuandmete töötlemise
tähtsus ja prognoositavad tagajärjed andmesubjekti jaoks.
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Tänan!
U.
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