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Vastutus

 Õigus nii materiaalse kui mittemateriaalse kahju hüvitamisele. 

 Kahju peab hüvitama kas vastutav või volitatud töötleja. 

 Kes vastutab millal?

 Vastutav töötleja vastutab alati iga rikkumise eest. 

 Volitatud töötleja vastutab ainult juhtudel, kui:

-tema tegevus ei olnud kooskõlas määruse sätetega, mis on 

spetsiifiliselt suunatud volitatud töötlejale või  

- tema tegevus väljus vastutava töötleja seaduslike juhiste 

piiridest või oli selliste juhistega vastuolus. 

EL andmekaitsereform

3



Vastutus (2)

 Nii vastutav kui volitatud töötleja on vastutusest (liability) 

vabastatud, kui nad ei vastuta (are not responsible) kahju 

tekitanud sündmuse eest. 

Solidaarvastutus – juhul, kui nii vastutav kui volitatud 

töötleja on seotud kahju põhjustanud andmetöötlusega 

ning vastutavad kahju tekkimise eest, võib täies ulatuses 

kahju hüvitamist nõuda neist igaühelt. 

Osapool, kes hüvitas andmesubjektile kahju täies ulatuses, 

saab esitada teis(t)e osapool(t)e vastu omakorda 

regressinõude. 
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Sanktsioonid

 „Pehmed meetmed“ ja rahalised trahvid

Kui teised meetmed ei ole tõhusad, on järelevalveasutusel 

võimalik määrata trahv. Trahvi määramine on õigus, mitte 

kohustus. 

 Trahvi ja selle suuruse määramisel tuleb arvestada 

erinevate tingimustega  (art 83 lg 2)

 Trahvi saab määrata nii tahtliku rikkumise kui hooletuse 

puhul
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Muud mõjutusvahendid ehk 

„pehmed meetmed“
 Üldmääruse art 58 (2) punktid a – h ja j. Näiteks: 

- Hoiatus võimaliku tulevikus aset leidva rikkumise eest

- Noomitus rikkumise eest

- käskida viia andmetöötlus kooskõlla andmekaitsereeglitega

- Seada ajutine või püsiv andmetöötlemise piirang 

- Peatada andmete edastamine kolmandatesse riikidesse

- …

EL andmekaitsereform

6



Eesti õigussüsteem 

Põhjenduspunkt 151: Taani ja Eesti õigussüsteem ei 

võimalda määrata trahve käesolevas määruses sätestatu 

kohaselt. Trahve käsitlevaid eeskirju saab kohaldada selliselt, 

et […] Eestis määrab trahvi järelevalveasutus 

väärteomenetluse raames, tingimusel et eeskirjade sellisel 

kohaldamisel nimetatud liikmesriikides on samaväärne toime 

nagu järelevalveasutuste määratud trahvidel. Sellepärast 

peaksid pädevad riiklikud kohtud võtma arvesse trahvi 

algatava järelevalveasutuse soovitust. Igal juhul peaksid 

määratavad trahvid olema tõhusad, proportsionaalsed ja 

heidutavad.
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Rahalised sanktsioonid

 Eristatakse kahte rikkumiste kategooriat ja kehtib erinev 

trahvimäär:

- nö kergemate rikkumiste puhul on maksimaalne 

trahvisumma kuni 10 000 000 eur või kuni 2 %-ni ettevõtte 

ülemaailmsest aastakäibest (sõltuvalt, mis on suurem 

summa); 

-nö raskemate rikkumiste puhul on maksimaalne 

trahvisumma kuni 20 000 000 eur või kuni 4 %-ni ettevõtte 

ülemaailmsest aastakäibest (sõltuvalt, mis on suurem 

summa).
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Haldustrahv, sunniraha või väärtegu

 Määruses – administrative fines

 Eesti õigussüsteemis hetkel haldustrahvid puuduvad

 Trahvide rakendamine väärteomenetluse raames

 Trahvide rakendamise võimalus, mitte kohustus art 83 lg 2

Trahvi määramine on võimalik nii lisaks „pehme“ meetme 

rakendamisele kui ka selle asemele

Trahvi määramise otsustamisel peab järelevalveasutus 

kaaluma erinevaid asjaolusid (art 83 lg 2)
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Rahalise sanktsiooni määramine

 rikkumise olemus, raskus, kestus

 rikkumise toimepanemise tahtlus või hooletus

 mõjutatud andmekategooriad (isikuandmete 

erikategooriad?)

 töötleja varasemate rikkumiste ajalugu

 töötleja pingutus vähendada mõju andmesubjektidele

 kuidas järelevalveasutus sai rikkumisest teadlikuks

…
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Aitäh!

Küsimusi? 

Julia.Antonova@ut.ee

EL andmekaitsereform

11

mailto:Julia.Antonova@ut.ee

