


Mis muutub? 
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! Direktiiv asendub määrusega 

!  Andmekaitsedirektiiv(id), IKS, ESS, mitmed eriseadused (KAS, 
KAVS jt) 

!  Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (Euroopa 
Parlamendi ja Nõukogu määrus 2016/679) 

 
? Otsekohaldatavuse mõju:  
!  ühtsed selged reeglid? 
!  piiriülese tegutsemise lihtsustumine(?) 
!  kohalike tavade, praktika, konteksti (mitte)arvestamine?  

 



Kas paanika on põhjendatud? 
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!  Põhiprintsiibid jäävad 

!  Lisandub kohustusi, mis võivad olla koormavad, nt: 
!  töötlemistoimingute registreerimine 
!  DPO määramine 
!  mõjuhinnangu koostamine 
!  andmesubjektide õigustele vastavad kohustused 
!  vastutuse (accountability) põhimõtte järgimine ehk näita, mida 

teed (sisereeglid) 
 

!  Keerulisem siis, kui seni asjad korrast ära 
 



Trahvidest! 

 

!  Keegi ei valmistu alates 25.05.2018 
määrama teile 20 MEUR trahve 

 

!  Trahvimäärade valiku kriteeriumid 
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Trahvidest!  

!   „Drastilisi muutusi sanktsioonide suuruse osas ette näha ei ole. Eestis ei asu 
täna ühegi hiidettevõtte peakorterit. 1999. aastal asutatud Andmekaitse 
Inspektsioon ei ole oma senise tegevusaja jooksul kordagi kohaldanud ei 
sunniraha ülempiiri (9600 €) ega rahatrahvi ülempiiri (32 000 €).  

See tõendab, et Eesti halduskultuuris eelistatakse koostööd ning probleemide 
kiiret ja sujuvat lahendamist, mitte raskete sanktsioonidega lajatamist. 
Sanktsioonid on viimane abinõu, kui pehmemad meetmed ei ole enam kohased. 
Nendega reageeritakse rikkumistele, millel rasked tagajärjed, mida pandi toime 
tahtlikult ja/või korduvalt. Isikuandmete kaitse üldmääruse eesmärk on tagada 
isikuandmete kaitse ühetaoline tase kõigis liikmesriikides, mitte karistuste 
ühetaoliselt kõrge tase.“  

(AKI peadirektor V. Peep 16.10.2017 pöördumine justiitsministri poole).  

Footer 5 



Footer 6 

Praktikas tekkinud küsimusi 



Praktikas tekkinud küsimusi 

!   Riskipõhisus – enamiku kohustuste puhul ei ole üheselt selge, kellele ja millistel 

tingimustel need kohalduvad ning on vaja asjaolude hindamist. Nt: 

!   Mõjuhinnang: kui tõenäoliselt tekib isikute õugustele ja vabadustele suur oht; isiklike 

aspektide süstemaatiline ja ulatuslik hindamine; põhineb automaatsel IA töötlemisel; 

otsused toovad kaasa tagajärjed, mis oluliselt mõjutavad isikut; 

!   DPO määramine: AS-de ulatuslik, korrapärane ja süsteemne jälgimine põhitegevuse 

käigus;  

!   Ebaselge, millises detailsusastmes tuleb pidada isikuandmete töötlemise toimingute 

registrit 

!   Profiilianalüüs ja automaatsed otsused: täis- või osaline automaatsus; milline tegevus 

kvalifitseerub profileerimisena (skooringumudel vs uudiskirjad)?; kas Eesti leevendab 

reegleid? 
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Praktikas tekkinud küsimusi 

!   Puudub ülevaade IA töötlemise alustest; alused kasutusel läbisegi; liigne 

tuginemine nõusolekule 

!   Andmed asuvad üksteisega integreerimata infosüsteemides vm põhjusel ei ole 

võimalik saada raporteid isiku nime vm näitaja põhiselt (erinevates AB-des 

erinevate näitajate kaudu süstematiseeritud)  

!   Infosüsteemid ei võimalda jälgida andmete säilitamise tähtaegu ning andmeid 

kustutada või jäädavalt ja lõplikult anonümiseerida; NB! Logid ja varufailid! 

!   Koostööpartneritega sõlmitud lepingutes puuduvad isikuandmete töötlemist 

puudutavad õigused ja kohustused 
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Praktikas tekkinud küsimusi 

!   Andmesubjektide teavitamine ei ole äriprotsessidesse ja infosüsteemidesse sisse 

ehitatud (privacy by design, privacy by default) – võimatu nõudeid täita 

!   Filiaalide ja rahvusvaheliste kontsernide puhul kohalduva õiguse ja jurisdiktsiooni 

küsimused (one-stop-shop) 

!   DPO määramine (ise, grupiüleselt, teenusepakkujalt, praktilised aspektid) 

!   Puuduvad sisemised reeglid IA töötlemise osas, töötajatel ei ole teadmist, kes ja 

mille eest vastutab 

!   jpm 
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Kuidas testida oma ettevõtet? 

!  Kas töödeldakse isikuandmeid (IA)? 

!  Milliseid IA kategooriaid töödeldakse? 

!  Millisel alusel iga andmekategooriat töödeldakse? 

!  Millistel eesmärkidel töödeldakse? 

!  Millises rollis ettevõte andmeid töötleb? 

!  Kuidas töödeldakse (kelle ja mille abil ning mil viisil)? 

!  Millised kohustused kõige eelneva põhjal kohalduvad? 

!  Kuidas puudusi kõrvaldada (protsessid ja sisedokumendid, lepingud, 
infosüsteemid)?   
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