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SISSEJUHATUS: SEONDUVAD PÕHI-
JA INIMÕIGUSED



Elanikkonna ja töötlejate teadlikkuse uuring 
2006: mida peetakse silmas, kui räägitakse

isikuandmetest?

• Aadress 65
• Andmed, mis peaksid olema kaitstud, andmekaitse 65
• Kõik andmed, mis käivad isiku kohta 55
• Passiinfo, dokumendid 47
• Sünniaeg 20
• Kontaktandmed 20
• Isikuandmed jm ebamäärane vastus 82
• Muud vastused kokku (palk, pangaandmed, terviseinfo, 

perekonna koosseis jne)
86

Uuringu viis AKI tellimusel detsembris 2006 läbi Turu-uuringute AS. 



Privaatsusuuring 2014



Miks isikuandmed vajavad kaitset?

• Ajaloolised põhjused: inimene vajab 
kaitset riigi eest. II maailmasõja 
õppetunnid

• Läbipaistev (“klaasist”) inimene kui 
suurim oht. Orwelli „1984“

• Tänapäev: arvutid, infosüsteemid ja 
internet. Volkszählungsurteil

• Ka erasektoril on suur huvi. Andmed 
kui kaup. Kliendiprofiilid.

https://freiheitsfoo.de/census-act/


Põhiõigused ja inimõigused

• Asjakohased põhiõigused:
– Eraelu puutumatus (PS § 26)

– Õigus informatsioonilisele enesemääratlemisele 
(tuletatud põhiõigus: PS § 19 ja 26)

– Õigus informatsioonile (PS § 44 lg 3)

– Aga ka: kodu puutumatus, sõnumisaladus jt

• Inimõigused

– EIÕK art 8 lg 1:„Igaühel on õigus sellele, et 
austataks tema era- ja perekonnaelu ja kodu 
ning korrespondentsi saladust.“

http://www.pohiseadus.ee/ptk-2/pg-26/
http://www.pohiseadus.ee/ptk-2/pg-19/
http://www.pohiseadus.ee/ptk-2/pg-44/


Põhiõigus isikuandmete kaitsele –
arengutest EL-s

• 2009 – Euroopa Liidu Toimimise Lepingu art 
16: Igaühel on õigus oma isikuandmete 
kaitsele. EL kohustus võtta vastu 
isikuandmete kaitset reguleerivad õigusaktid

• 2009 – EL põhiõiguste harta art 8: igaühe 
õigus oma isikuandmete kaitsele

Lisalugemist: P.K.Tupay. Õigusest eraelule kuni andmekaitse üldmääruseni ehk tundmatu õigus 
isikuandmete kaitsele. Juridica IV/2016

P.K. Tupay, M. Mikiver. E-riik ja põhiõigused. Juridica III/2015

I. Pilving. Õigus isikuandmete kaitsele. Juridica  VIII/2005

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:et:PDF


Ekskurss: informatsioonipõhiõigus

• PS § 44. Igaühel on õigus vabalt saada üldiseks 
kasutamiseks levitatavat informatsiooni. 

Kõik riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende 
ametiisikud on kohustatud seaduses sätestatud korras 
andma Eesti kodanikule tema nõudel informatsiooni oma 
tegevuse kohta, välja arvatud andmed, mille väljaandmine 
on seadusega keelatud, ja eranditult asutusesiseseks 
kasutamiseks mõeldud andmed. 

• 2001 jõustunud avaliku teabe seaduse (AvTS) eesmärk on 
avaliku võimu läbipaistvus.

https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016007


ANDMEKAITSE ÕIGUSMAASTIK



Regulatsiooni senine kujunemislugu 

Eestis (1)
• 1996 isikuandmete kaitse seadus (I)

• 1997 andmekogude seadus

• 2001 avaliku teabe seadus

• 2003 isikuandmete kaitse seadus (II)

• 2008 kolme seadust hõlmav reform: 

• uus isikuandmete kaitse seadus (III)

• andmekogude regulatsiooni viimine AvTS-i

Lisalugemist: T. Ilus. Isikuandmete kaitse olemus ja arengusuunad. Juridica VII/2002.

P.F. Lillemaa. Märkusi isikuandmete kaitse seaduse eelnõu kohta. Juridica VII/2002  
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https://www.riigiteataja.ee/akt/862756
https://www.riigiteataja.ee/akt/32230
https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016007
https://www.riigiteataja.ee/akt/748829
https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016010


Regulatsiooni kujunemislugu 

Eestis (2)

• IKS hetkel kui andmekaitse üldregulatsioon

• IKS kohaldub kogu isikuandmete töötlusele, va

- riigisaladuse töötlemine (erand: Schengeni ja 

Europoli konventsioonid)

- isiklikuks tarbeks andmete töötlemine

Kriminaalmenetlusele ja kohtumenetlustele 

menetlusseadustikes sätestatud eranditega. Kas ja 

kui palju selliseid erandeid on?

• Erinormid on erinevates seadustes

11



Regulatsiooni kujunemislugu EL-s (1)

• "Õigus olla üksi" - privaatsusõiguse areng 
Euroopa õigusruumis

• Vajadus kaitsta privaatsust seaduse tasandil -
Euroopa Nõukogu, OECD

• 1981 Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel 
isiku kaitse konventsioon (nr 108)

• 1995 – Direktiiv 95/46/EÜ üksikisiku kaitse 
kohta isikuandmete töötlemisel ja 
selliste andmete vaba liikumise kohta

https://www.riigiteataja.ee/akt/78300
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046&from=EN


Regulatsiooni kujunemislugu EL-s (2)

• 2000.a Määrus 45/2001 (EÜ) isikuandmete kaitse 
kohta EL institutsioonides

• 2000.a jj – mitmed otsused isikuandmete 
edastamise lubatavuse kohta kolmandatesse 
riikidesse (nn piisava kaitse taseme otsused). Safe 
Harbour ja Privacy Shield otsused

• 2002.a Direktiiv 2002/58/EÜ isikuandmete kaitse 
kohta elektroonilise side valdkonnas

• 2012 - 2016.a EL andmekaitse reformi ettevalmistus 
(jõustub 2018)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32002L0058


EL õiguse ja Eesti õiguse 

koostoime

• 1995.a direktiiv liikmesriikide jaoks õiguslikult siduv alates 
1998.a

• Direktiiv kehtestab miinimumreeglid, mida liikmesriigid 
peavad inkorporeerima oma õigusaktidesse

• Eestis võttis direktiivi üle IKS (erinevad versioonid)

• Iga Eesti õigusakt peab olema kooskõlas nii IKSi kui 
direktiiviga

• EL õiguse ülimuslikkuse põhimõte

• Direktiivi tõlgendamine - EL Kohtu roll, artikkel 29 töögrupp

• Kas Eesti on seotud direktiivi sätete tõlgendustega?



EL ANDMEKAITSEREFORM: MIS, 
MIKS JA KUIDAS



EL andmekaitsereform

• Algas 2012.a, lõppes 2016.a, jõustumine 2018.a

• Reformi põhjus - vajadus tõhusama siseturu ja rangema 
isikuandmete kaitse järele

• Kaks õigusakti:

- otsekohalduv määrus 2016/679/EL (andmekaitse 
üldmäärus)

- õiguskaitsevaldkonna direktiiv 2016/680/EL

• Kaks põhimõttelist muudatust:

- direktiivi asendumine määrusega

- EL õiguse kohaldamisala laienemine andmete kaitsele nn 
politseisektoris (õiguskaitse valdkond)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0089.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC


EL andmekaitse üldmäärus (1)

• Kohaldub täielikult või osaliselt automatiseeritud töötlusele

• Kohaldub era- ja avalikule sektorile

• Kohaldub andmete kogumite töötlemisel

• Avaliku sektori puhul liikmesriigil suurem paindlikkus

Territoriaalne kohaldamisala:

• Vastutava või volitatud töötleja peamine tegevuskoht on EL-
is

• Töötlemine leiab aset EL-is

• Kaupade või teenuste pakkumine EL-is asuvatele 
andmesubjektidele

• EL-is asuva andmesubjekti kohta andmete kogumine



EL andmekaitse üldmäärus (2)

• Riskipõhise lähenemise olemus ja eesmärgid

• Andmekaitseametniku kontseptsioon

• Nn one-stop-shop põhimõtte olemus ja rakendamine

• EL andmekaitsenõukogu - mis, miks ja kuidas

• Ühtlustatud sanktsioonide süsteem

• Üldmääruse kohaldamisala erandid

• Automatiseeritud otsuste tegemise reeglid

• Muud olulisemad muudatused



Üldmäärus avalikus sektoris (1)

• Üldmääruse kohaldamisala piirangud

• Nn avaliku sektori paindlikkus – riigi võimalus kehtestada 
teatud valdkondades oma regulatsioon, sh

- rahvuslik julgeolek, riigikaitse, avaliku korra kaitse, 
kriminaamenetlus

- muu liikmesriigi tegevuse seisukohalt oluline avalik huvi

- reguleeritud erialade puhul teatud distsiplinaarmenetlused

- eespool loetletud tegevuste osas ametlik kontroll või 
reguleerimine

-tsiviilvaidlused

- kohtute tegevus

- andmesubjekti või tema õiguste kaitse



Üldmäärus avalikus sektoris (2)

Avaliku sektori eriklausli kasutamisel peab õigusakt sisaldama 
järgmist:

• Andmetöötluse eesmärgid või kategooriad

• Kogutavate andmete kategooriad

• Rakendatud piirangute ulatus

• Õigustamata juurdepääsu, avaldamist või edastamist 
takistavad kaitsemeetmed

• Vastutavale töötlejale kehtestatud eritingimused

• Säilitamise tähtaeg ja kohaldatavad tagatised

• Andmesubjektile kaasnevad ohud

• Andmesubjekti õigus olla piirangutest teavitatud, v.a kui see 
oleks vastuolus töötlemise eesmärgiga



Üldmäärus avalikus sektoris (3)

• Üldmääruse ja õiguskaitsevaldkonna direktiivi 
kohaldamisala piiritlemine

• Direktiiv hõlmab kriminaalmenetlust ja osaliselt avaliku 
korra kaitset

• Kuhu liigitub korrakaitseline tegevus Eesti õiguse kontekstis?

• Kõik, mis pole hõlmatud direktiiviga, on hõlmatud 
määrusega

• Õigusnormi looja peab selgelt eristama enda jaoks, millise 
EL õigusakti kohaldamisalasse loodav norm jääb ning 
tagama kooskõla 

• Määruse norme ei ole lubatud kopeerida – tuleb lugeda 
määrust ennast!



Mis saab Eesti õigusest...?

• Otsekohalduva määruse jõustumine piirab oluliselt 
riigisisese seadusandja mänguruumi

• Senisest suurem roll Euroopa Kohtule

• Killustatus – määrus jätab mitmed küsimused liikmesriigi 
reguleerida

• Delegeeritud ja rakendusaktid – nende mõju nii 
õigusloomele kui praktikale

• Riigispetsiifiliste küsimuste lahendamine määruse 
raamides 

• Üldmäärus ja valdkondlikud reeglid – seadusandja roll



Üldmääruse rakendamine Eestis 

• Üldmäärus on otsekohalduv – norme ei tohi ümber 
kirjutada

• Riigisisesel seadusandjal võimalus sätestada oma 
õiguses üksnes need aspektid,

- mida määrus ei reguleeri

- kus määrus on jätnud liikmesriigile otsustusõiguse

Igal juhul peavad kõik õigusnormid olema täielikus 
kooskõlas määrusega

Vastuolu korral kehtib määrus



ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE: 
MÕISTED JA PÕHIMÕTTED



Isikuandmete mõiste
• Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise 

isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need 
andmed on (IKS § 4 lg 1).

• Vrd ka 95/46/EÜ art 2 a - igasugune teave tuvastatud või tuvastatava
füüsilise isiku (edaspidi ”andmesubjekt”) kohta. Tuvastatav isik on isik,
keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige isikukoodi põhjal või
ühe või mitme tema füüsilisele, füsioloogilisele, vaimsele,
majanduslikule, kultuurilisele või sotsiaalsele identsusele omase joone
põhjal.

• Vrd ka üldmäärus art 4 „isikuandmed“– igasugune teave tuvastatud või
tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline
isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise
identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave,
võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise,
füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või
sotsiaalse tunnuse põhjal;

• Vt ka arvamus 4/2007 isikuandmete mõiste kohta

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2007/wp136_et.pdf


Isikuandmete liigid

• Eristatakse kahte liiki isikuandmeid:

1. Delikaatsed isikuandmed (sensitive data, 
special categories of data) - IKS § 4 lg 2

2. Nn lihtandmed – mistahes andmed isiku 
kohta

Delikaatsete isikuandmete kontseptsioon 
põhineb vajadusel anda teatud laadi 
andmetele suurem kaitse. 



Isikuandmete töötlemine

2006.a uuring: mida peetakse töötlemiseks?

• Isikuandmete töötlemine = nende kogumine, 
analüüsimine ja kustutamine. 

• Vähem teatakse, et ka andmete vaatamine ja neile 
ligipääsu võimaldamine loetakse andmete 
töötlemiseks. 

• Selgus, et isikuandmete töötlemiseks ei pea nende 
vaatamist 52% avaliku sektori esindajatest ja 44% KOV 
esindajatest. 

• Andmetele juurdepääsu võimaldamist ei pea 
töötlemiseks 45% avaliku sektori asutuste esindajatest  
ja 41% KOV esindanud vastajatest



Isikuandmed vs avalik teave
• Avalik teave on mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale

jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või
loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides
sätestatud avalikke ülesandeid täites.

• Avalik teave jaguneb:

1) teave, mis tuleb aktiivselt avalikustada veebilehel

2) Teave, millele tuleb kehtestada juurdepääsupiirang (AK-
teave)

3) Teave, mis tuleb avalikustada passiivselt (siis, kui keegi esitab
teabenõude)



Isikuandmete töötlemine (IKS§ 5) on iga isikuandmetega tehtav
toiming

• sealhulgas isikuandmete
kogumine,

• salvestamine, 

• korrastamine, 

• säilitamine, 

• muutmine, 

• juurdepääsu
võimaldamine, 

• päringute teostamine,

• väljavõtete tegemine, 

• kasutamine, 

• edastamine,

• ristkasutamine,

• ühendamine, 

• sulgemine, 

• kustutamine või

• hävitamine

• või mitu eeltoodud
toimingut, sõltumata
toimingute teostamise viisist
või kasutatavatest
vahenditest.



Isikuandmete kaitse õigusloomes

Kuivõrd:

- isikuandmeteks on mistahes isiku kohta käiv 
teave ja

- isikuandmete töötlemiseks on mistahes
isikuandmetega tehtav toiming,

on seadusandja ülesanne luua sellised 
õigusnormid, mis tagavad andmete tõhusa 
kaitse igal ajahetkel ning vastavad 
isikuandmete kaitse kõrgele tasandile.



Isikuandmed näitlikustatuna

Legaaldefinitsioonist ja kohtupraktikast tulenevalt 
hõlmavad isikuandmed mh:

• nimi, sünniaeg, perekonnaseis

• tervislik seisund, karistused, biomeetria

• aadress, e-post, telefon, kasutajatunnused, 
hüüdnimed

• Isiku kujutis, helisalvestis, foto

• IP-aadress, auto andmed, töötingimused

• ostuvõime, majanduslik seisund

• … … …



Isikuandmete töötlemise lubatavus

Esmamulje IKS-st – töötlemise aluseid on 2:

1)nõusolek 

2)haldusorganil õigusaktist tuleneva ülesande täitmine.

IKS § 10.  Isikuandmete töötlemise lubatavus

(1) Isikuandmete töötlemine on lubatud üksnes andmesubjekti 
nõusolekul, kui seadus ei sätesta teisiti.

(2) Haldusorgan võib isikuandmeid töödelda üksnes avaliku 
ülesande täitmise käigus seaduse, välislepingu või Euroopa Liidu 

Nõukogu või Euroopa Komisjoni otsekohalduva õigusaktiga ettenähtud 
kohustuse täitmiseks.

Esmamulje on petlik!



Direktiivi 95/46/EÜ art 7sätestab aga 6 võrdse tähtsusega 

õiguslikku alust:
Liikmesriigid sätestavad, et isikuandmeid võib töödelda ainult juhul, kui:

a) andmesubjekt on selleks andnud oma ühemõttelise nõusoleku või

b) töötlemine on vajalik sellise lepingu täitmiseks, mille osapool 
andmesubjekt on, või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks 
vastavalt andmesubjekti taotlusele või

c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja seadusjärgse kohustuse
täitmiseks või

d) töötlemine on vajalik andmesubjekti eluliste huvide kaitsmiseks või

e) töötlemine on vajalik üldiste huvidega seotud ülesande täitmiseks või 
sellise avaliku võimu teostamiseks, mis on tehtud ülesandeks volitatud
töötlejale või andmeid saavale kolmandale isikule, või

f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja või andmeid saava kolmanda isiku 
või kolmandate isikute õigustatud huvide elluviimiseks, kui selliseid huve ei 
kaalu üles artikli 1 lõike 1 kohaselt kaitstavate andmesubjekti põhiõiguste ja 
-vabadustega seotud huvid.



Töötlemise alused määruses

• Üldises plaanis jäid samaks, mis direktiivis. 6 
alust:

- nõusolek

- lepingu täitmine

- kohustuse täitmine

- avalik huvi, riigi ülesande täitmine

- eluliste huvide kaitseks

- õigustatud huvi korral



Töötlemise alused ükshaaval (1)

1. Nõusolek

Mida on vaja muuta määruse jõustumisel?

• Vt ka arvamus 15/2011 nõusoleku määratluse 
kohta

• Mida on vaja arvestada teiste õigusaktide puhul, 
reguleerides isikuandmete töötlemist nõusoleku 
alusel?

– Krediidiasutuste seaduse ja kindlustustegevuse seaduse 
juhtum. 
Vt põhjalikumalt ka M. Mikiver. Kes on tarbija kliendiandmete peremees? Otseturustus 

krediidiasutuste näitel. Juridica 4/2015.

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2011/wp187_et.pdf


Töötlemise alused ükshaaval (2)

2. Lepingu täitmine

3. Vastutava töötleja seadusjärgne kohustus

4. Andmesubjekti elulised huvid

5. Avaliku võimu erand (sellest eraldi)

6. Õigustatud huvi

Dir 7f (õigustatud huvi) on IKS-s üle võetud 
osaliselt



Töötlemise alus: õigustatud huvi

• Dir art 7f on IKS-s üle võetud osaliselt.

– Vrd IKS § 11 lg 6 – isiku krediidivõimelisuse hindamine 
ja õigustatud huvi

• Mõnes eriseaduses on see eraldi sätestatud
• NB: Liikmesriik ei tohi õigustatud huvile kitsendavaid tingimusi 

seada: Euroopa Kohtu 24. novembri 2011. aasta otsus 
kohtuasjades C-468/10 ja C-469/10 (ASNEF ja FECEMD)
– Vt ka lisaks Arvamus 06/2014 andmete vastutava töötleja õigustatud huvide 

mõiste kohta direktiivi 95/46/EÜ artikli 7 tähenduses

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:62010CJ0468
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_et.pdf


Isikuandmete töötlemise põhimõtted (1) 
(IKS § 6)

1)seaduslikkuse põhimõte
2)eesmärgikohasuse põhimõte
3)minimaalsuse põhimõte
4)kasutuse piiramise põhimõte
5)andmete kvaliteedi põhimõte
6)turvalisuse põhimõte
7)individuaalse osaluse põhimõte



Isikuandmete töötlemise põhimõtted (2)

• Määruses jäid põhimõtted üldiselt samaks
• Põhimõtete sisustamine on senisest rohkem 

lahti kirjutatud - määruse põhjenduspunktid
• Erinevalt IKSist sätestab määrus (ja kehtiv 

direktiiv!) expressis verbis andmete piiratud 
säilitamistähtaja põhimõtte (storage 
limitation)

• Individuaalse osaluse põhimõtte väljund on 
andmesubjekti õigused 

• Kes on isiku andmete omanik?



Seaduslikkuse põhimõte

• IKS: isikuandmeid võib koguda vaid ausal ja
seaduslikul teel;

• Üldmäärus: Isikuandmete töötlemisel tagatakse, 
et töötlemine on seaduslik, õiglane ja
andmesubjektile läbipaistev („seaduslikkus, 
õiglus ja läbipaistvus“);



Eesmärgikohasuse põhimõte (1)

• Andmeid tohib töödelda ainult 
kindlaksmääratud eesmärkidel

• Õigusnorm peab selgelt sätestama andmete 
töötlemise eesmärgid

• Eesmärk peab olema üheselt mõistetav ega 
tohi olla liiga lai ega ebamäärane (nt "ameti 
ülesannete täitmine" jt)

• Andmete kogumise kui meetme
proportsionaalsus eesmärgi suhtes



Eesmärgikohasuse põhimõte (2)

• Muul eesmärgil töötlemine võib olla lubatud, 
kui on täidetud lisatingimused

• Riigi puhul saab muul eesmärgil töötlemise 
aluseks olla eelkõige kas

- andmesubjekti nõusolek (NB! Nõusoleku 
tingimused) või
- riigi või EL õigusakt
• Kui muul eesmärgil töötlemine tuleneb 

seadusest, tuleb tagada asjakohaste 
kaitsemeetmete sätestamine selles seaduses



Eesmärgikohasuse põhimõte (3) 

• Näited:
- riigi poolt andmete hankimine erasektori käest 
(nt lennureisijate broneeringuinfo, sideandmed)
- millal tohib riik andmeid erasektori käest 
paluda?
-riigi poolt andmete edastamine erasektorile (nt 
leppetrahvid, inkassoettevõtted, 
kindlustusettevõtted)
- riigi ühe asutuse kogutud andmete edastamine 
teisele asutusele



Minimaalsuse põhimõte

• Koguda tohib üksnes selliseid andmeid ja 
sellises hulgas, mis on otseselt vajalik seatud
eesmärgi saavutamiseks

• "Igaks juhuks" või "tulevikus ehk vaja"-
olukordadeks täiendavaid isikuandmeid 
koguda ei ole lubatud

• Normi looja peab selgelt teadma, mis 
eesmärki andmete kogumine teenib ning 
millised andmed on selle eesmärgi jaoks 
vajalikud

• Õigusnormis tuleb loetleda, milliseid andmeid 
kogutakse



Kasutuse piiramise põhimõte

• Üldjuhul tohib andmeid kasutada ainult sellel 
eesmärgil, milleks andmeid on kogutud

• IKS § 6 lg 4 – muul eesmärgil tohib kasutada 
ainult isiku nõusolekul või pädeva organi loal

• Määrus - muul eesmärgil võib kasutada, kui 
see eesmärk ei ole algsega vastuolus

• Edasine töötlemine ajaloolistel, statistilistel ja 
teaduslikel põhjustel on lubatud 
eritingimustel 



Andmete ristkasutuse eri

• Andmete ristkasutus kui Eesti e-lahenduste 
alus

• Kas andmete ristkasutus kui selline on 
kooskõlas andmekaitse põhimõtetega?

• Andmete ühekordse küsimise (nn once only)
põhimõte ja andmekaitsereform

• Mida tuleb õigusnormis sätestada, et 
ristkasutus oleks õiguspärane?



Andmete kvaliteedi põhimõte

• IKS: isikuandmed peavad olema ajakohased, 
täielikud ning vajalikud seatud andmetöötluse
eesmärgi saavutamiseks;

• Üldmäärus: isikuandmed on õiged ja vajaduse
korral ajakohastatud ning et võetakse kõik
mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi
seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks
või parandataks viivitamata („õigsus“);



Turvalisuse põhimõte

• IKS: isikuandmete kaitseks tuleb rakendada
turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu või
volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või
hävimise eest;



Individuaalse osaluse põhimõte

• IKS: andmesubjekti tuleb teavitada tema kohta
kogutavatest andmetest, talle tuleb
võimaldada juurdepääs tema kohta käivatele
andmetele ja tal on õigus nõuda ebatäpsete
või eksitavate andmete parandamist.

Lisalugemist. T. Ilus. Andmesubjekti osaluse põhimõte Euroopa Nõukogu
konventsioonide ning Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite valguses. Juridica
VIII/2005



Piiratud säilitamise põhimõte

• Kas Eestis on see olemas?
• Määruses selgelt välja toodud:
- isikustatud kujul säilitamise lubatavus ainult nii 
kaua, kui on vajalik eesmärgi saavutamiseks;
-erandi riikliku arhiivi, ajaloolise, statistilise ja 
teadusliku eesmärgi osas tagatiste olemasolul
• Kuidas tagada normi kooskõla üldmäärusega 

selles osas?



Delikaatsete isikuandmete töötlemine (1)

• Hetkel ainus eritingimus on delikaatsete 
isikuandmete registreerimine

• Määrus: üldreeglina töötlemine keelatud
• Lubatud, kui
- olemas ühemõtteline nõusolek
-vajalik konkreetse töösuhte või sotsiaalõiguse 
valdkonnas
-vajalik eluliste huvide kaitseks, kui isik ei saa 
nõusolekut anda
- seotud spetsiifilise eriala- või muu liidu 
tegevusega



Delikaatsete isikuandmete töötlemine (2)

- puudutab andmeid, mida isik ise ühemõtteliselt 
avaldas
- seotud õigusliku vaidlusega või toimub kohtute 
tegevuse raames
-vajalik olulise avaliku huvi seisukohalt lähtuvale 
riigi või EL õigusest ning tõhusate tagatiste 
olemasolul
- toimub meditsiinivaldkonnas, vajalik töövõime 
hindamiseks jt
-vajalik olulise terviseohu ennetamiseks
- seotud ajalooliste, statistiliste või teaduslike 
eesmärkidega



Delikaatsete isikuandmete töötlemine (3)

• Õigusnormi loomisel tuleb üldjuhul vältida 
delikaatsete isikuandmete töötlemise 
sätestamist, kui see ei ole ilmselgelt vajalik

• Kas töötlemise lubatavuse eeldused on 
olemas?

• Määruses on küll lai kataloog lubatud 
eesmärke, kuid need on üsna täpselt 
sisustatud

• Näide: karistusandmed ja avalik 
karistusregister



Andmesubjekti õigused (1)

• Õigus saada teavet ja tema kohta käivaid 
isikuandmeid (IKS § 19).

• Õigus nõuda isikuandmete töötlemise 
lõpetamist, isikuandmete parandamist, 
sulgemist, kustutamist (IKS § 21)

• Õigus pöörduda AKI ja kohtu poole

• Õigus nõuda kahju hüvitamist



Andmesubjekti õigused (2)

• Õigus olla unustatud – uus nähtus või vana 
õigus uues kuues?



ISIKUANDMETE 
TÖÖTLEMINE PIIRIÜLESELT
ANDMEKAITSE JÄRELEVALVE



Andmete piiriülene edastamine (1)

• Liidu siseselt kehtib andmete vaba liikumise 
põhimõte

• Kolmandatesse riikidesse on andmete 
edastamine lubatud üksnes eritingimustel

• Nii normi loomisel kui selle täitmisel tuleb 
alati analüüsida piiriülese elemendi 
olemasolu ja reeglite rakendamist



Andmete piiriülene edastamine (2)

• Piisava kaitse taseme otsuse olemasolu

• Euroopa Komisjoni poolt vastuvõetav otsus

• Praeguseks: Uus-Meremaa, Andorra, 
Argentina, Canada, Šveits, Fääri saared, 3 UK 
eriterritooriumi, Iisrael, Uruguay

• Piisava kaitse taseme otsus võib olla piiratud 
kohaldamisalaga



Andmete piiriülene edastamine: 
USA eri

• USA ei ole piisava kaitse tasemega riik

• 2000.a Safe Harbour otsus –vabatahtlik 
programm ettevõtetele

• Kui turvaline oli turvaline sadam? PRISM-
programmi järellained

• 2015.a Safe Harbour kohtuotsus

• 2016.a Privacy Shield



Andmete piiriülene edastamine (3)

• Piisava kaitse taseme otsuse puudumisel 
edastamine lubatud:

- piisavate tagatiste olemasolul;

- siduvate lepinguliste tingimuste olemasolul

Erireeglid, kui ükski eeltoodu ei rakendu. Mitmed 
erandid.

• Kahe- või mitmepoolsete lepingute sõlmimisel 
järgida andmekaitsereeglite kooskõla määrusega



Järelevalve ja jõustamine

• Määrus näeb ette harmoniseeritud lähenemise 
sanktsioonidele

• Eesti eripärast lähtuvalt (väärteomenetlus vs 
halduskaristused)- põhjenduspunkt 151

• Õigusnormis sätestatud karistused peavad olema 
määruses ettenähtud vahemikes

• Kaalutlusõigus on AKI-l karistuse kohaldamis

• Täpsemate rikkumiste piiritlemine võib olla 
seadusandjal võimalik - määruses sätestatud 
ulatuses



Järelevalve ja jõustamine (2)

• Sõltumatu järelevalve asutus – AKI

• Andmesubjektile tõhusad õiguskaitsevahendid:

- kaebus AKI-le

- kaebus AKI otsuse / otsustamata jätmisele kohtusse

- kaebus töötleja peale kohtusse

Menetlusreeglite kehtestamine jääb liikmesriigile. 
Menetlusreeglid ei tohi muuta sätte olemust ega 
eesmärki.



Järelevalve ja jõustamine (3)

• Andmesubjektil on õigus andmetöötluse 
tulemusena tekitatud kahju hüvitamisele

• Vastutava ja volitatud töötleja vastutuse 
piiritlemine ja kahju eest vastutava osapoole 
määratlemine

• Solidaarvastutus

• Kahju hüvitamise reeglid kehtivad ka avalikule 
sektorile

• Eestil võimalik valida, kas rakendada avalikule 
sektorile ka karistuste süsteemi



ANDMEKAITSE ALASE 

ÕIGUSNORMI LOOMINE: PRAKTIKA



Peamised murekohad

• Reguleerida või mitte?

• Kas detailne või üldine regulatsioon?

• Üle- vs alareguleerimine

• Halduskoormus

• Tõlgendamise probleemid

• Eesti ja EL erinevad lähenemised andmekaitsele

• Kas riigi käes olevate andmete omanik võiks olla 
riik?

• Miks ei või riik andmeid vabalt koguda?



Peamised murekohad(2)

• Avalikud vs erahuvid

• Mis on proportsionaalne, vajalik ja mõõdukas?

• Erasektori ja eraisikute huvide kokkupõrge - kas ja 
miks peab riik isikuandmeid kaitsma?

• Rahvusvaheliste lepingute ja kohustuste täitmine -
mis saab, kui Eesti kokkulepped teiste riikidega ei 
vasta enam uutele reeglitele?

• Andmekogud ja e-teenused vs andmekaitse – kas 
kahe maailma vastandumine?



Lugemist

• ELi üldmääruse tekst

• ELi andmekaitsereformi veebileht

• J. Antonova. Euroopa andmekaitsereformist
läbi keeleprisma. Õiguskeel 1/2015.

• Aitäh kuulamast ja aktiivselt osalemast!

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1471782863388
http://www.europarl.europa.eu/news/et/top-stories/20130901TST18405/andmekaitsereform
http://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/oiguskeel_andmekaitse_j.pdf

