
GDPR

(4) The processing of 
personal data should be

designed to serve mankind. 
[Isikuandmete töötlemine peaks 

olema mõeldud teenima 
inimesi.]



ANDMETE ÜLEKANDMISE ÕIGUS,
ÕIGUS OLLA UNUSTATUD &

ISIKUANDMETE EDASTAMISEST 
KOLMANDATESSE RIIKIDESSE

Sandra Särav

24.11.2017





ANDMETE ÜLEKANDMISE ÕIGUS 
(Artikkel 20)

Andmesubjektil on õigus saada teda puudutavaid 
isikuandmeid, mida ta on vastutavale töötlejale 
esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus 
ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need 
andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et 
vastutav töötleja, kellele kõnealused isikuandmed 
on esitatud, seda takistaks.



ANDMETE ÜLEKANDMISE ÕIGUS 
(Artikkel 20)

■ Üksikisiku õigus nõuda ettevõttelt koopia enda poolt varasemalt edastatud 
isikuandmetest (kui on antud nõusolek, tuleneb lepingust)

■ Või

■ Nõuda selliste andmete saatmist järgmisele ettevõttele (kui see on tehniliselt 
teostatav)

■ … mis võib olla konkureeriv ettevõte.

■ Andmed tuleb edastada struktureeritud, üldkasutatavas vormingus, masinloetaval 
kujul

■ määruses ei käsitleta anonüümse teabe töötlemist, sealhulgas statistilisel või 
uuringute eesmärgil



ANDMETE ÜLEKANDMISE ÕIGUS 
(Artikkel 20)

Article 29 WP: by affirming individuals’ personal rights and 
control over the personal data concerning them, data 

portability also represents an opportunity to “re-balance” the 
relationship between data subjects and data controllers



"ÕIGUS OLLA UNUSTATUD“



ÕIGUS ANDMETE KUSTUTAMISELE („ÕIGUS 
OLLA UNUSTATUD“)
(Artikkel 17)

Õigus andmete kustutamisele ei tähenda täielikku “õigust olla unustatud”. Üksikisikutel on 
õigus nõuda isikuandmete kustutamist ning seeläbi hoida ära selliste andmete töötlemist 
kui:

■ isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või 
muul viisil;

■ andmesubjekt võtab töötlemiseks antud nõusoleku tagasi;

■ andmesubjekt esitab vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole 
ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;

■ isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult (või muul viisil vastuolus GDPR-iga);

■ isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita vastutava töötleja suhtes juriidilist 
kohustust;

■ isikuandmeid koguti seoses infoühiskonna teenuste pakkumisega lapsele (vt art 8). 



ÕIGUS ANDMETE KUSTUTAMISELE („ÕIGUS 
OLLA UNUSTATUD“)
(Artikkel 17)

Samas võib ka keelduda kustutamise soovist, kui isikuandmeid töödeldakse järgmistel
põhjustel:

■ sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks;

■ selleks, et täita vastutava töötleja suhtes ette nähtud juriidilist kohustust, mis näeb ette
isikuandmete töötlemise, või täita avalikes huvides olevat ülesannet või teostada
vastutava töötleja avalikku võimu;

■ rahvatervise valdkonnas avaliku huviga seotud põhjustel;

■ avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- või ajaloouuringute või statistilisel
eesmärgil;

■ õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.



Näide

Otsingumootor teavitab meediaväljaannet, et võtab üksikisiku 

avalduse põhjal otsingutulemustest maha need tulemused, 

mis lingivad otsingusõna teatud uudislooga. Kui artikli 

avaldamine oli aga seotud sõnavabaduse kehtestamisega, siis 

ei pea väljaanne antud artiklit ära kustutama. 



ISIKUANDMETE EDASTAMINE 
KOLMANDATELE RIIKIDELE
(V peatükk)





ISIKUANDMETE EDASTAMINE 
KOLMANDATELE RIIKIDELE

Edastamine kaitse 
piisavuse otsuse alusel

(art 45)

Edastamine asjakohaste 
kaitsemeetmete 

kohaldamisel

(art 46)

Siduvad kontsernisisesed 
eeskirjad

(art 47)



Edastamine kaitse piisavuse otsuse alusel
(art 45)

■ Isikuandmeid võib kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile 

edastada siis, kui komisjon on teinud otsuse, et asjaomane kolmas riik või 

asjaomase kolmanda riigi territoorium või kõnealuse kolmanda riigi üks või mitu 

kindlaksmääratud sektorit või rahvusvaheline organisatsioon tagab isikuandmete 

kaitse piisava taseme.

■ KOM vaatab üle korrapäraselt, vähemalt iga 4 aasta järel (!)

■ 12 piisavuse otsust, sh Andorra, Isle of Man, Jersey, USA





Edastamine asjakohaste kaitsemeetmete 
kohaldamisel
(art 46)

■ Ilma piisavuse otsuseta võib vastutav töötleja või volitatud töötleja edastada 

isikuandmeid kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile üksnes juhul, 

kui vastutav töötleja või volitatud töötleja on sätestanud asjakohased 

kaitsemeetmed ning tingimusel, et andmesubjektide kohtulikult kaitstavad õigused 

ja tõhusad õiguskaitsevahendid on kättesaadavad,

■ Näiteks: õiguslikult siduva ja täitmisele pööratava dokumendiga avaliku sektori 

asutuste või organite vahel



Siduvad kontsernisisesed eeskirjad
(art 47)

■ õiguslikult siduvad kontsernisisesed eeskirjad ja mida kohaldatakse kõigi kontserni 

või ühise majandustegevusega tegelevate ettevõtjate rühma asjaomaste liikmete, 

sealhulgas nende töötajate suhtes, ning kõik liikmed tagavad nende täitmist;

■ nendega antakse andmesubjektidele selgesõnaliselt nende isikuandmete töötlemist 

käsitlevad kohtulikult kaitstavad õigused.



Aitäh


