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Mis muutus ja millised 
materjalid on 
relevantsed, kust neid 
leida?
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Mis on erinevus?Mis on erinevus?

EL DirektiividEL Direktiivid

• Direktiivid ei ole otse kohalduvad

• Liikmesriigid peavad need üle võtma enda 
siseriiklikkusse õigusesse 

• Kuidas üks või teine liikmesriik direktiivi 
tõlgendab, on liikmesriigi otsustada

EL MäärusedEL Määrused

• EL määrus on otsekohalduv ehk see rakendub igas 
liikmesriigis samal kujul 

• EL määrus ei nõuta siseriiklikuks õiguseks 
muundumiseks rakendusakte liikmesriikide poole.



LK 5



Article 29 
töögrupp 
ehk Euroopa 
Andmekaits
enõukogu:
https://edpb.e
uropa.eu/edp
b_et
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http://www.aki.ee/et/eraelu -kaitse/euroopa -
andmekaitse -reform
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Kaasused Eestis



LK 9

Kaasused Euroopa Kohtus



Mis on isikuandmed ja kust
neid leida ?
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Deliktaased vs eriliigilised
isikuandmed – GDPR 
artikkel 9
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„isikuandmete töötlemine “
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Milline on alus isikuandmete töötlemiseks?

Artikkel  6 järgi: 

a) nõusolek; 
b) isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks; 
c) isikuandmete töötlemine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks; 
d) isikuandmete töötlemine on vajalik eluliste huvide kaitsmiseks; 
e) isikuandmete töötlemine on vajalik avaliku võimu teostamiseks; 
f) isikuandmete töötlemine on vajalik õigustatud huvi korral.
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Art 6 esimese lõigu punkti f ei kohaldata,

kui isikuandmeid töötleb avaliku sektori

asutus oma ülesannete täitmisel.



Nõusoleku küsimuse tingimused: 1) vabatahtlik; 
2)konkreetne; 3) teadlik; 4) ühemõtteline
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Õigustatud 
huvi: 

testküsimus, 
kas selline 

töötlemine oli 
ettenähtav 
andmete 

kogumise ajal?

1
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Õigustatud huvi näited:
- Pettuste vältimiseks
- Kliendi või töösuhes
- Otseturundus (vahel)

1
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- Kohustus vaikimisi tagada kasutajate privaatsus
- Tehnoloogia ajakohasus
- Pseudonüümimine ja anonüümimine
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Pseudonümiseeritud andmeid, 
mida saaks füüsilise isikuga
seostada täiendava teabe abil, 
tuleks käsitada teabena
tuvastatava füüsilise isiku kohta
(recital 26).

Anonümiseeritud andmed on 
info, mis ei võimalda isikuid
identifitseerida, ei isolatsioonis
ega kombineeritult muude
avalike andmetega.
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Pseudonüümima versus
anonüümima



Esimeses trahvid Euroopa 
Liidus



Sisemised ja välimised pirvaatsustingimused



Andmekaitseametnik

Kuna?
Miks?
Kes?



Vastutav töötleja ja volitatud töötleja 
määravad andmekaitseametniku, kui 

a) isikuandmeid töötleb avaliku 
sektori asutus või organ, välja 
arvatud oma õigust mõistvat 
funktsiooni täitvad kohtud; 

b) vastutava töötleja või volitatud töötleja 
põhitegevuse moodustavad 
isikuandmete töötlemise toimingud, 
mille laad, ulatus ja/või eesmärk 
tingivad ulatusliku andmesubjektide 
korrapärase ja süstemaatilise 
jälgimise, või 

c) vastutava töötleja või volitatud töötleja 
põhitegevuse moodustab artiklis 9 
osutatud andmete eriliikide ja artiklis 
10 osutatud süüteoasjades 
süüdimõistvate kohtuotsuste ja 
süütegudega seotud isikuandmete 
ulatuslik töötlemine.



Töötlemistoimingut
e register
Artikkel 30
Vastutav töötleja ja 
volitatud töötleja

Näiteks: eesmärgid, 
kategooriad, 
kustutamise tähtajad



Uued õigused

• Õigus unustamisele
• Õigus kaasaskantavusele
• Õigus koopiale
• Õigus vaidlustamisele
• Automatiseeritud 

töötlusega kaasnevad 
õigused

• Õigus töötlemise 
lõpetamisele

• …. 25



EIK, Suurkoda, 
Bărbulescu v . Romania

(no. 61496/08). 



Rikkumistest
teavitamine

Lekkimine
Kadumine
Hävimine
Avaldamine
…



Solidaarvastutus
- vastutav töötleja
- volitatud töötleja 
- suured trahvid

28



Distsiplinaarvastutus
Kriminaalvastutus
• AvTS § 541 Teadvalt ebaõige 

avaliku teabe väljastamise või 
asutusesiseseks kasutamiseks 
ettenähtud teabe avalikustamise 
või väljastamise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 
trahviühikut

• KarS § 157 ja § 1571. (eriliigiliste) 
isikuandmete ebaseaduslik 
avaldamine



Tänan tähelepanu 
eest!

Maarja.pild@triniti.ee
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