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EL isikuandmete kaitse üldmäärus: kujunemislugu
Photo by Matthew Henry on Unsplash

3

EL isikuandmete kaitse üldmäärus: mis muutus?

Varasemad isikuandmete töötlemise
põhimõtted jäid kehtima, aga…

•

•
•

Muutus mõtlemine andmekaitsest
(vastutuse põhimõte)

•
•

Laienes territoriaalne kehtivus
Suurenesid võimalikud trahvid

… sealhulgas tööandjale ja töötajale

Suurenesid veidi andmesubjektide
õigused
Lisandusid mõned kohustused
• Isikuandmete
töötlemistoimingute register
• Mõjuhinnang
• Andmekaitsespetsialist
• Rikkumisteated
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EL isikuandmete kaitse
üldmäärus: kas ja miks
tegeleda?

• Trahvid
• Vastavus õigusaktidele kui eesmärk
• Maine
• Konkurentsieelis
• Andmesubjektide suurenenud teadlikkus
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Photo by Dylan Gillis on Unsplash

EL isikuandmete kaitse üldmäärus: kas ja miks tegeleda?
Ühendkuningriigi andmekaitseasutuse juht Elizabeth Denham seoses plaaniga trahvida
Marriotti 99 mln naelaga:
“The GDPR makes it clear that organisations must be accountable for the personal data
they hold. This can include carrying out proper due diligence when making a corporate
acquisition, and putting in place proper accountability measures to assess not only what
personal data has been acquired, but also how it is protected.

Personal data has a real value so organisations have a legal duty to ensure its security,
just like they would do with any other asset. If that doesn’t happen, we will not hesitate to
take strong action when necessary to protect the rights of the public.” (https://ico.org.uk/about-theico/news-and-events/news-and-blogs/2019/07/statement-intention-to-fine-marriott-international-inc-more-than-99-million-under-gdpr-fordata-breach/)

Prantsusmaa andmekaitseasutuse
CNIL trahv (20 000 eur) Uniontrad
Company’le seoses töötajate
pideva jälgimisega, mis sai alguse
töötajate pidevatest kaebustest
(https://www.cnil.fr/fr/uniontrad-company-20-000-eurosdamende-pour-videosurveillance-excessive-des-salaries)

Verizon maksis Yahoo
omandamise eest pärast
Yahoo andmelekete
väljatulemist 350 mln
dollarit vähem kui esialgu
kokku lepitud
(https://www.nytimes.com/2017/02/21/technolo
gy/verizon-will-pay-350-million-less-foryahoo.html)
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EL isikuandmete kaitse üldmäärus: kellele?
• EL isikuandmete kaitse üldmäärus reguleerib seda, kuidas peavad vastutavad ja volitatud töötlejad
andmesubjekti isikuandmeid töötlema

• Vastutav töötleja: füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi
või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid
• Tööandja reeglina vastutav töötleja
• Grupiettevõtted
• Volitatud töötleja: füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes
töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel
• Teenusepakkujad
• Kohustuslik sõlmida andmetöötlusleping (Art 28)
• Kui väljaspool EMP-d, vaja kasutusele võtta erimeetmed
• Andmesubjekt: füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse
• Tööle kandideerija
• Töötaja
• Endine töötaja
• Aga ka nendega seotud isikud (nt lapsed, kontaktisikud, soovitajad)
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EL isikuandmete kaitse üldmäärus: kellele?

• Isikuandmed: igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku
kohta
• N-ö tavalised ja eriliigilised isikuandmed
• AKI: Juriidilisel isikul eraelu ei ole ja sellega seonduvad andmed, sh
ka esindajate nimed, sünniajad ja isikukoodid isikuandmete kaitse
seaduse ja ka isikuandmete kaitse üldmääruse kaitsealasse ei kuulu,
sest tegemist on majandustegevusega seonduvate andmetega.
Eeltoodule saab andmetöötleja tugineda üksnes juhul, kui juriidilise
isiku esindaja (nt juhatuse liikme) staatus on kehtiv ja puuduvad muud
seosed eraelulise informatsiooniga (nt füüsilise isiku kinnistud,
elulooline informatsioon jms) (https://adr.rik.ee/aki/dokument/6546536)
• Töötlemine: isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või
automatiseerimata mis tahes toiming või toimingute kogum
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Isikuandmete töötlemise põhimõtted
• Seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus: Töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev
• Eesmärgi piirang: Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel
eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus
• Võimalikult väheste andmete kogumine: Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega,
mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt
• Õigsus: Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud
meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks
viivitamata
• Säilitamise piirang: Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult
seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse

• Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus: Isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete
asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku
kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke
meetmeid
• Vastutus: Eelmise põhimõtete täitmise eest vastutab ja on võimeline seda tõendama vastutav
töötleja
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Isikuandmete töötlemise põhimõtted
AKI: Kuna kaameraid peetakse üheks riivamaiks meetodiks, siis pea alati on olemas
alternatiivid. Nt tööaja kontrollimiseks ei pea kasutama kaamerat, vaid on olemas ka
elektroonilised läbipääsusüsteemid. Seega võib reaalsuses tööandjal olla päris keeruline
põhjendada õiguslike aluste olemasolu ja kaamerate kasutamise vajadust, kui on olemas
alternatiivsemad ja töötaja privaatsust vähem riivavad meetodid.
Nt kui töökeskkonnas tegeldakse sularahaarveldustega, on kaamera kasutamine lubatud,
kuid ka siis ei ole eesmärgipärane näiteks jälgida töötaja nägu, vaid pigem ainult seda ala,
kus raha liigub (nt kaamera suunatud laua peale). (https://adr.rik.ee/aki/dokument/6540877)
AKI: Selleks, et täita töötajate informeerimise kohustust ning tagada, et töötajal oleks
võimalik saada aru, mis tingimustel teda jälgitakse, tuleks teatavaks teha eelkõige
jälgimisseadmete kasutamise eesmärk ning ka salvestiste säilitamise aeg. Isikute ja vara
kaitseks kasutatavate jälgimisseadmete abil kogutavaid andmeid tohib kasutada ainult
nende kogumise eesmärgist lähtuvalt, st tööaja või töökvaliteedi kontrollimiseks neid
kasutada ei tohi. Selleks peab olema iseseisev seaduslik alus.
Esmajärjekorras tuleks ka kaaluda, kuhu kaamerad paigaldada - seejuures tuleb
järgida põhimõtet, et eesmärgi täitmiseks peaks töötlema andmeid minimaalses mahus. See
eeldab analüüsimist, millised alad vajavad turvakaalutlustel filmimist (kus reaalselt asub vara
ja sissepääsud). (https://adr.rik.ee/aki/dokument/6445176)
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Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Leedu andmekaitseasutuse 61 500 eur trahv mh selle eest, et (i) töödeldi rohkem
isikuandmeid, kui eesmärgi (konkreetse makseteenuse pakkumise) täitmiseks vaja,
(ii) säilitati andmeid kauem kui väideti ja kauem kui eesmärgi täitmiseks vaja ning (iii)
ei suudetud tõendada, et isikuandmeid töödeldakse kooskõlas üldmäärusega.
(https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/first-significant-fine-was-imposed-breaches-general-data-protection_en)

Taani andmekaitseasutuse u 200 000 eur
trahv selle eest, et 385 000 mööbliostja
isikuandmete puhul ei oldud määratud nende
säilitamisaega, neid ei oldud vanast ITsüsteemist kustutatud ja töödeldi seega
kauem kui eesmärgi täitmiseks vaja.
(https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/danish-dpa-set-finefurniture-company_en)
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Seaduslikkus: isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

• Isikuandmete töötlemiseks on 6 võimalikku õiguslikku alust:
• Nõusolek
• Andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmine või lepingu sõlmimisele eelnevate
meetmete võtmine vastavalt andmesubjekti taotlusele
• Leping on mh töökorralduse reeglid jt töötaja ja tööandja vahelist suhet reguleerivad
dokumendid
• Vastutava töötleja seadusjärgse kohustuse täitmine
• Nt tööandja kohustus maksta töö eest töötasu ja anda ettenähtud puhkust ja maksta
puhkusetasu
• Nt seadusest tulenev dokumentide säilitamiskohustus
• Andmesubjekti või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmine
• Avalikes huvides oleva ülesande täitmine või vastutava töötleja avaliku võimu teostamine
• Vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi (v.a kui andmesubjekti huvid või
põhiõigused või -vabadused kaaluvad üles ja v.a kui tegemist avaliku sektori asutusega,
kes töötleb isikuandmeid oma ülesannete täitmisel)
• Nt tööandja huvi säilitada andmeid nõuete aegumistähtaja lõpuni
• Nt kaamerate kasutamine vara kaitseks
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Seaduslikkus: nõusolek

• Vabatahtlikult antud
• Konkreetne
• Teadlik

• Ühemõtteline
• Tõendamiskoormus vastutaval töötlejal
• Õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta

Photo by Chris Liverani on Unsplash
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Seaduslikkus: isikuandmete töötlemise õiguslikud alused
AKI: Tööandjal ei ole takistust säilitada ja lugeda töökohustuste täitmisega seotud e-kirju, mis on
töösuhte ajal töötaja tööalase e-posti aadressi kaudu liikunud. Küll aga ei ole õigust töötaja erakirju avada
ega lugeda. Töötajal ei ole küll mingit üldist õigust töö e-posti isiklikul eesmärgil kasutamiseks, kuid
tööandjad peavad sellise väljakujunenud praktikaga ja sellest tuleneva töötaja õiguspärase ootusega
privaatsusele arvestama seni, kuni nad pole ise kehtestanud teistsuguseid reegleid ning neid ka
arusaadavalt töötajatele tutvustanud. Selleks, et vältida või vähendada tõenäosust, et erakirju loetakse
ilma õigusliku aluseta, tuleb kehtestada korrektsed reeglid e-postkasti kasutamiseks. Näiteks võib tööandja
keelata tööalase e-posti aadressi isiklikuks otstarbeks kasutamise. Juhul, kui tööandja ei ole kehtestanud
reeglit erakirjade kasutamise osas, on suur tõenäosus, et töötaja e-kirju säilitades ja/või lugedes rikutakse
isiku eraelu puutumatust, ehk satutakse isiku erakirjadele. Selleks, et tööandjal oleks võimalik töötaja ja
endise töötaja tööalaseid kirju lugeda ja säilitada, tuleb kehtestada korrektsed e-posti aadressi kasutamise
reeglid, näiteks töökorralduse reeglite osana.
Endiste töötajate nimeliste e-posti aadresside avatuna hoidmiseks, st kirjade vastuvõtmiseks, otsest
õiguslikku alust peale töösuhte lõppu ei ole (kehtiv tööleping puudub). Reeglina tuleks endiste töötajate
nimelised e-posti aadressid koheselt peale lepingu lõppemist sulgeda ja kustutada. E-posti aadressi
sulgemine tähendab, et nimetatud e-posti aadressile ei saa kirju saata ega saa ka sealt kirju välja saata,
ühtlasi tuleb kustutada isiku nimeline e-posti aadress. Olukorras, kus ettevõttel on õigus e-kirju säilitada,
tuleb kustutada isiku nimeline e-post aadress ja asendada see näiteks serveris kombinatsiooniga, mille
alusel ei ole võimalik isikut enam tuvastada. (https://adr.rik.ee/aki/dokument/6689128)
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Seaduslikkus: isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

• Eriliigilised isikuandmed: isikuandmed, millest ilmneb:
• rassiline või etniline päritolu
• poliitilised vaated
• usulised või filosoofilised veendumused
• ametiühingusse kuulumine
• geneetilised andmed
• füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised
andmed
• terviseandmed
• andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta
• Keelatud töödelda, välja arvatud, kui…
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Seaduslikkus: isikuandmete töötlemise õiguslikud alused
• … andmesubjekt on andnud selgesõnalise nõusoleku nende isikuandmete töötlemiseks ühel või
mitmel konkreetsel eesmärgil (välja arvatud juhul, kui liidu või liikmesriigi õiguse kohaselt ei saa
seda teha)
• töötlemine on vajalik seoses vastutava töötleja või andmesubjekti tööõigusest ning
sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalkaitse valdkonna õigusest tulenevate kohustuste ja eriõigustega
• töötlemine on vajalik selleks, et kaitsta andmesubjekti või teise füüsilise isiku elulisi huve, kui
andmesubjekt on füüsiliselt või õiguslikult võimetu nõusolekut andma
• töödeldakse isikuandmeid, mille andmesubjekt on ilmselgelt avalikustanud
• töötlemine on vajalik õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks
• töötlemine on vajalik ennetava meditsiini või töömeditsiiniga seotud põhjustel, töötaja töövõime
hindamiseks, meditsiinilise diagnoosi panemiseks, tervishoiuteenuste või sotsiaalhoolekande või
ravi võimaldamiseks või tervishoiu- või sotsiaalhoolekandesüsteemi ja -teenuste korraldamiseks,
tuginedes liidu või liikmesriigi õigusele või tervishoiutöötajaga sõlmitud lepingule
• …
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Seaduslikkus: isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

AKI: Üldmäärus ei tee erisusi sõltuvalt biomeetriliste andmete säilitusviisist – olgu
selleks siis kujutis, mall või malli põhjal loodud numbririda (räsi). Kui biomeetria
võimaldab eristada ühte biomeetria omanikku teisest või võrrelda, kas biomeetria
omanik kuulub mõnda valimisse või mitte, on tegemist kordumatu tuvastamisega.
Sõltumata sellest, kas on teada, kellele biomeetria kuulub (nt isiku nimi). Tuginedes
üldmääruse artiklile 9 ja sellele, et siseriiklik andmekaitseõigus biomeetria kasutamist
töösuhetes hetkel ei reguleeri, peab lepingu täitmise raames tööajaarvestuse
pidamiseks kasutatav põhi (vaikimisi) lahendus olema töötajatele vähem riivav ega
või tugineda biomeetrial. Vabatahtliku alternatiivina, nt mugavuse eesmärgil (töötaja
ei pea kiipkaarti kaasas kandma) on võimalik biomeetrial põhinevaid lahendusi
kasutada, kuid ainult juhul, kui seda kasutada soovivad töötajad annavad tööandjale
eelneva nõusoleku. (https://adr.rik.ee/aki/dokument/6546583)

17

Läbipaistvus

• Andmesubjektide teavitamine nende isikuandmete töötlemisest, sageli
privaatsusteate, isikuandmete töötlemise põhimõtete, andmekaitsetingimuste
vmt dokumendis vormis
• Privaatsusteade peab olema arusaadav ja selge, võttes mh arvesse, kellele
see on suunatud
• Üldmääruses loetelu kohustuslikust teabest, mis tuleb anda, olenemata
sellest, kas andmed on kogutud andmesubjektilt või mitte (Art 13-14)
• Andmekaitseasutuste seisukoht, et olenemata sõnastusest, tuleb
andmesubjektile anda kogu Art 13-14 lõigetes 1-2 loetletud teave
• Kohaldub kõigi andmesubjektide puhul
• Kandidaadid, töötajad, endised töötajad
• Praktikas sageli puudub või ei vasta tingimustele

18

Läbipaistvus

AKI: Kogu kaamerate kasutamise kohta antav teave ei pea olema koheselt teavitussildil, kuid see
info peab siiski olema lihtsasti leitav (nt võrgulehe kaudu, QR-koodi kaudu) ning isikul peab olema
võimalus sellega tutvuda enne kaamera poolt filmitavasse alasse sattumist.
(https://adr.rik.ee/aki/dokument/6564214)

Prantsusmaal trahviti
ettevõtet Uniontrad 20 000
eur mh seetõttu, et töötajaid
ei teavitatud nende
filmimisest.
Prantsusmaal trahviti Google’it mh
seepärast, et viis, kuidas Google
kasutajaid teavitas, ei olnud
piisavalt lihtne, selge, konkreetne,
arusaadav ega täielik.
(https://edpb.europa.eu/news/nationalnews/2019/cnils-restricted-committee-imposesfinancial-penalty-50-million-euros_en)

Photo by Markus Spiske on Unsplash
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Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus

• BYOD (isikliku seadme kasutamine)

Photo by Christin Hume on Unsplash

Photo by Paul Hanaoka on Unsplash
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Andmekaitsespetsialist

• Kohustuslik:
• Avaliku sektori asutus või organ
• Andmetöötlejad, kelle põhitegevuseks on ulatuslik andmesubjektide
korrapärane ja süstemaatiline jälgimine
• Andmetöötlejad, kelle põhitegevuseks on andmete eriliikide ulatuslik
töötlemine või süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud
isikuandmete ulatuslik töötlemine
• Kui liikmesriigi õigus näeb ette
• … või vabatahtlik
• Põhitegevusena ei käsitleta andmetöötleja enda töötajate isikuandmete
töötlemist
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Mõjuhinnang

• Võimaldab hinnata, kas andmete kaitseks rakendatavad asjakohased meetmed on
piisavad
• Kohustuslik kui tõenäoliselt tekib füüsiliste isikute õigustele ja vabadustele kõrge
risk, sh uute tehnoloogiate kasutuselevõtmisel
• Nt sõrmejälje- või näotuvastuspõhised lahendused; tööalase võimekuse
hindamine; töötegemiseks kasutatava arvuti, nutiseadme või elektrooniliste
ruumiligipääsude kasutamise jälgimine töökeskkonnas
• Nõutud, kui:
• Füüsiliste isiklike aspektide süstemaatiline ja ulatuslik hindamine, mis
põhineb automaatsel isikuandmete töötlemisel, sealhulgas profiilianalüüsil,
ja millel põhinevad otsused, millel on füüsilise isiku jaoks õiguslikud
tagajärjed või mis samaväärselt mõjutavad oluliselt füüsilist isikut
• Andmete eriliikide või süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud
isikuandmete ulatuslik töötlemine
• Avalike alade ulatuslik süstemaatiline jälgimine
• Liikmesriigi õigus näeb ette
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Rikkumisteated

• Üldine kohustus teavitada isikuandmetega seotud rikkumistest
• Isikuandmetega seotud rikkumine: turvanõuete rikkumine, mis põhjustab edastatavate,
salvestatud või muul viisil töödeldavate isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise,
kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu, nt kaotsiminek,
hävimine, vargus, koopia tegemine, volituseta lugemine, muutmine, edastamine…
• Järelevalveasutust peab teavitama, kui rikkumine kujutab endast tõenäoliselt ohtu
andmesubjektide õigustele ja vabadustele
• Andmesubjekti peab teavitama, kui oht on suur, v.a kui kohaldub erand
• Oht: kahju tekkimise võimalus, nt diskrimineerimine, identiteedivargus, rahaline kahju, maine
kahjustamine, ametisaladusega kaitstud isikuandmete konfidentsiaalsuse kadu jne
• Teavitada tuleb põhjendamata viivituseta, AKI-t 72 h jooksul

• Rikkumisteavituse sisu kindlaks määratud (vt AKI veebileht)
• Rikkumisi tuleb igal juhul dokumenteerida
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Trahvid

• Trahv peab olema:
• Tõhus
• Proportsionaalne
• Heidutav
• Trahvi määramisel tuleb arvesse võtta kõiki asjaolusid
• Trahvi suurus oleneb rikkumisest:
• 10 miljonit eurot või 2% eelneva majandusaasta ülemaailmsest
aastasest kogukäibest, olenevalt sellest, kumb summa on suurem
• 20 miljonit eurot või 4% eelneva majandusaasta ülemaailmsest
aastasest kogukäibest, olenevalt sellest, kumb summa on suurem
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Senised trahvid Euroopas

50 mln
EUR

5000
EUR

170 000
EUR

35 000
EUR

15 000
EUR

20 000
EUR
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+372 5154 388
+372 626 4300
mari-liis.orav@tgsbaltic.com
https://www.tgsbaltic.com/en/practices/regulatory-andcompetition/personal-data-protection-and-privacy/
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