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1. Isikuandmete töötlemise põhimõtted 



1.1. Seaduslikkuse põhimõte

 GDPR art 5(1)a: 

„töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev

(„seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus“ ehk „lawfulness, fairness, transparency“)

Mida see tähendab praktikas?

Nt privaatsusteatised (privacy notices), isikuandmete töötlemine ainult selleks 

õigustatud juhtudel volitusi mitte ületades, andmesubjektile tema kohta käivate 

andmete nähtavaks tegemine (nt isiklik kliendiprofiil ettevõtte veebilehel) jne.



1.2. Eesmärgikohasuse põhimõte

 GDPR art 5(1)b: 

„isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning

õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende

eesmärkidega vastuolus“

(purpose limitation)

Mida see tähendab praktikas?

Nt kui tööintervjuul küsitakse isikuandmeid kandideerija isikliku vara koosseisu 

kohta või muid isikuandmeid, mis pole tööle kandideerimise seiskohast 

relevantsed, ei saa sellist isikuandmete töötlemist pidada eesmärgipäraseks. 



1.3. Minimaalsuse põhimõte

 GDPR art 5(1)c: 

„isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende
töötlemise eesmärgi seisukohalt„

(„võimalikult väheste andmete kogumine“, „data minimisation“)

Mida see tähendab praktikas?

Ei tuleks koguda isikuandmeid „igaks juhuks, äkki tulevikus läheb vaja“ 
põhimõttel, vaid selgelt enne isikuandmete kogumise/töötlemise alustamist 
kaardistada ära, milliseid isikuandmeid vaja läheb ning piirdudagi rangelt 
selleks vajalikuga (ajaline ja koguseline vajalikkus).



1.4. Andmekvaliteedi põhimõte

 GDPR art 5(1)d: 

„isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik
mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed
kustutaks või parandataks viivitamata“

(„õigsus“, „accuracy“)

Mida see tähendab praktikas?

Nt aeg-ajalt kliendilt (andmesubjektilt) kinnituse või isikuandmete muuta palumine 
tema kohta käivate andmete õigsuse/ajakohasuse kohta (vajadus selleks võib olla 
tingitud elukohavahetusest, nimemuutusest, kontaktnumbri muutusest jne).



1.5. Piiratud säilitamise põhimõte

 GDPR art 5(1)e: 

„isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult
seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse“

(„säilitamise piirang“, „storage limitation“)

Mida see tähendab praktikas?

Isikuandmeid ei tohi säilitada kauem, kui on vajalik töötlemiseesmärgi 

saavutamiseks (pärast konverentsi pole mul kogutud nimede ja e-maili 
aadressidega enam midagi peale hakata ja ma kustutan need lihtsalt ära ja ei 
jätta kuskile laokile ).



1.6. Turvalisuse põhimõte

 GDPR art 5(1)f: 

„isikuandmeid töödeldakse 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“

(„usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus“, „integrity, confidentiality“)

Mida see tähendab praktikas?

Nt: tehasest tulnud seadme esialgsete salasõnade vahetamine seadme 

kasutuselevõtmisel, tulemüürid (firewalls), anti-virus updates, andmekandjate 

füüsilise turvalisuse tagamine, back-uppide/USB-ide jms hoidmine turvalises 

kohas lukustatuna, et takistada nende valedesse kätesse jõudmist jne. 



1.7. Kes vastutab eeltoodud 

põhimõtete järgimise eest?

 „Accountability“ ehk „vastutuse“ põhimõttest tulenevalt vastutab nende 

põhimõtete täitmise eest ja peab olema võimeline nende täitmist 

tõendama isikuandmete vastutav töötleja (GDPR art 5(2)).



1.8. Data protection by design and by

default
 GDPR art 25 – vaikimisi ja lõimitud andmekaitse 

ehk andmekaitsega peab arvestama koheselt ja riske ennetama, mitte 

ootama nende realiseerumist.

 Nt: uue mobiiltelefoni ostmisel ja seejärel sisse lülitamisel ei tohiks olla WiFi, 

bluetooth või asukohateenus vaikimisi koheselt sisse lülitatud ja aktiveeritud. 

Uue telefoni omanik peab saama seda ise valida (opt-in põhimõte).

 isikuandmeid ei tohi ilma andmesubjekti teadmata ja vaikimisi teha ilma

asjaomase inimese sekkumiseta andmetöötluses osalevatele pooltele

kättesaadavaks ning isikuandmete kaitse põhimõtete rakendamine peab 

olema lõimitud töötleja isikuandmete töötlemise protsessi.



2. Isikuandmete töötlemise seaduslikkus 

ehk õiguslikud alused (GDPR art 6)

 Isikuandmete töötlemine on seaduslik ainult juhul, kui on täidetud vähemalt üks
järgmistest tingimustest, ning sellisel määral, nagu see tingimus on täidetud:

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel
konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu
täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt
andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse 
täitmiseks;

d) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti või mõne muu füüsilise isiku
eluliste huvide kaitsmiseks;

e) isikuandmete töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks
või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava 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.

Esimese lõigu punkti f ei kohaldata, kui isikuandmeid töötleb avaliku sektori asutus
oma ülesannete täitmisel.
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