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ANDMEKAITSEÕIGUSE ÜLDRAAM

I. EL isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) -> otsekohalduv alates 

25.maist 2018-> nii avalikule kui ka erasektorile

*puudutab ainult füüsiliste isikute isikuandmete kaitset

*173 põhjenduspunkti ja 91 sisuartiklit-> TERVIKUNA SIDUV

II. Isikuandmete kaitse seadus (IKS)->

2.1. Reguleerib küsimusi, milles see täpsustab GDPR-s sätestatut

2.2. Reguleerib küsimusi, mis on jäetud liikmesriikide reguleerida

2.3. Reguleerib isikuandmete töötlemist õiguskaitsevaldkonnas

III. Eriseadused-> kooskõla tagamine GDPR-s ja IKS-s sätestatuga



ANDMEKAITSEÕIGUSE ÜLDRAAM

I. EL isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) -> OTSEKOHALDUV:

I. PTK- ÜLDSÄTTED

II. PTK- PÕHIMÕTTED

- isikuandmete töötlemise põhimõtted;

- isikuandmete töötlemise seaduslikkus (LR-l õigus  

täiendavalt reguleerida: 

a) isikuandmete töötlemine on 

vajalik vastutava töötleja seadusjärgse kohustuse 

täitmiseks; 

b) isikuandmete töötlemine on vajalik avalikes    

huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava  

töötleja avaliku võimu teostamiseks).



ANDMEKAITSEÕIGUSE ÜLDRAAM

II. PTK- PÕHIMÕTTED

- nõusoleku andmise tingimused;

- tingimused, mida kohaldatakse lapse nõusolekule seoses  

infoühiskonna teenustega (LR-l õigus täiendavalt  

reguleerida lapse vanuse alampiiri, mil tema nõusolek on 

õiguspärane);

- töötlemine, mille käigus ei nõuta isiku tuvastamist.

III. PTK- ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

- 1. jagu (Läbipaistvus ja sellega seotud kord);

- 2. jagu (Teave ja juurdepääs isikuandmetele);

- 3. jagu (Parandamine ja kustutamine);

- 4. jagu (Õigus esitada vastuväiteid ja automatiseeritud 

töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemine);

- 5. jagu (Piirangud).
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IV. PTK- VASTUTAV TÖÖTLEJA JA VOLITATUD TÖÖTLEJA

- 1. jagu (Üldkohustused);

- 2. jagu (Isikuandmete turvalisus);

- 3. jagu (Andmekaitsealane mõjuhinnang ja eelnev 

konsulteerimine);

- 4. jagu (Andmekaitseamentik);

- 5. jagu (Toimimisjuhendid ja sertifitseerimine).

VII. PTK- KOOSTÖÖ ja JÄRJEPIDEVUS

1. jagu (Koostöö);

2. jagu (Järjepidevus);

3. jagu (Euroopa Andmekaitsenõukogu).

VIII. PTK- ÕIGUSKAITSEVAHENDID (art-d 77-82)



ISIKUANDMETE KAITSE SEADUS

I. KÜSIMUSED, milles IKS täpsustab GDPR:

- isikuandmete töötlemise seaduslikkus (IKS-s->isikuandmete 

töötlemise õiguslikud alused, sh muul eesmärgil töötlemine)

- eriliiki isikuandmete töötlemine (täna-> delikaatsed  

isikuandmed)

- tingimused, mida kohaldatakse lapse nõusolekule 

seoses infoühiskonna teenustega (IKS-s-> lapse isikuandmete

töötlemine infoühiskonna teenuste pakkumisel)

- järelevalve ja vastutus

II. KÜSIMUSED, mis jäetud LR-de reguleerida:

- isikuandmete töötlemine ajakirjanduslikul eesmärgil 

- isikuandmete töötlemine kunstilise ja kirjandusliku 

eneseväljenduse tarbeks



ISIKUANDMETE KAITSE SEADUS

- isikuandmete töötlemine teadusuuringu ja riikliku 

statistika vajadusteks 

- isikuandmete töötlemine avalikes huvides toimuva 

arhiveerimise eesmärgil

- isikuandmete töötlemine pärast andmesubjekti surma

- isikuandmete töötlemine krediidivaldkonnas (ka täna kehtivas 

õiguses, lihtsalt nö kaasajastatud)

- isikuandmete töötlemine avalikus kohas ning isikute ja vara 

kaitseks (ka täna kehtivas õiguses, lihtsalt nö kaasajastatud)

III. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE ÕIGUSKAITSEVALDKONNAS



IKS ja EL direktiiv 2016/680

I. Eesmärk üle võtta EL direktiiv 2016/680 -> ühtsed andmekaitsereeglid 

EL-s ka õiguskaitsevaldkonnas

II. Raamotsusega 2008/977/JSK võrreldes laiem kohaldamisala

III. Kehtiv IKS § 2 lg 2 -> uus IKS (reguleerib isikuandmete töötlemist 

õiguskaitsevaldkonnas)

III. Eriseadused -> vajavad konkreetsetel juhtudel isikuandmete töötlemise 

osas täpsustamist



IKS ja EL direktiiv 2016/680 

I. IKS 2. peatükk: Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused -> 

õiguskaitseasutused on ka avaliku võimu kandjad

- isikuandmete töötlemine muul eesmärgil (§ 6)

- eriliiki isikuandmete töötlemine (§ 7, § 8)

II. IKS 3. peatükk  

III. Järelevalve -> IKS 4. peatükk



IKS 3. peatüki kohaldamine

Isikuline kohaldamisala

(õiguskaitseasutused)
Materiaalne kohaldamisala



IKS 3. peatükk

I. Põhimõtted (säilitamine, eri kategooriate eristamine, hinnangutel 

põhinevate isikuandmete eristamine)

II. Andmesubjekti õigused -> ulatuslikumad andmesubjekti õiguste 

piiramise võimalused võrreldes üldmäärusega

III. Vastutava ja volitatud töötleja kohustused (logimine, 

registreerimine, mõjuhinnang, eelnev konsulteerimine)

IV. Andmekaitsespetsialist

V. Turvameetmed ja isikuandmetega seotud rikkumisest 

teavitamine -> võimalik ulatuslikumalt piirata andmesubjekti 

õigust teada isikuandmetega seotud rikkumisest

VI. Edastamine kolmandale riigile ja rahvusvahelisele 

organisatsioonile



Aitäh!


