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Sissejuhatus

|| S i s s e j u h a t u s
2016. aastal toimus palju pöördelisi sündmusi, mille pikemaajalist mõju on liiga vara ennustada. Võib aga peaaegu
kindlalt väita, et EL on oma andmekaitsealaste õigusaktide reformimisel ära teinud terve põlvkonna töö. Isikuandmete
kaitse üldmäärus (edaspidi „üldmäärus“) ning politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse
direktiiv, mis jõudsid liidu õigustikku eelmisel aastal, võivad osutuda suureks sammuks edasi nii digitaalajastu põhi
õiguste kui ka Euroopa demokraatia jaoks kui soodne tulemus pärast aastaid kestnud keerukaid läbirääkimisi.
Üldmäärus on siiani olnud meie töö lähtekoht ja on seda edaspidigi. Nagu on sätestatud meie mandaadi strateegias, on
meie eesmärk teha andmekaitse kõikidele asjaosalistele nii lihtsaks ja mõjusaks kui võimalik. Üldmäärus on meie institutsioonile strateegilise tähtsusega, kuna selles on sätestatud andmetöötluse ja järelevalve parameetrid ELi institutsioonide endi jaoks. Oleme vastutuse mõistet ELi institutsioonide ja asutuste juhtidele aktiivselt tutvustanud ja pakkunud neile
praktilisi abivahendeid nõuetele vastamise tagamiseks ning selle näitamiseks. Oma töös nõuete täitmise tagamisel ja
üksikisikute murede õigusvahemehena oleme ise kogenud avalikkuse suurenevat teadlikkust isikuandmete kaitse olulisuse kohta. Inimesed on rohkem kui kunagi varem teadlikud sellest, mis võib juhtuda, kui nende isikuandmeid ei töödelda
vastutustundlikult; meie ja kõikide andmekaitseasutuste kohus on tagada, et seda tehtaks.
Nagu teisedki andmekaitseasutused, oleme nõuete täitmise tagamisel ning õigusaktide esitamise, uurimise ja läbivaatamise eest vastutajatele nõu andes uute eeskirjade ettevalmistamisse panustanud palju energiat. Teeme tihedat koostööd artikli 29 töörühmaga, et suuta osutada uuele Euroopa Andmekaitsenõukogule tõhusat ja tulemuslikku sekretariaaditeenust, ning oleme süvendanud ja tihendanud oma lojaalset koostööd muude reguleerivate asutustega kõikjal
maailmas.
Samuti tunnistame, et kui andmekaitseasutused peavad olema tulemuslikud, peavad nad täielikult tundma andme
põhiseid tehnoloogiaid. Meie taustdokument tehisintellekti kohta on üks samm selles suunas. Kui tehnoloogia areneb,
tuleb andmekaitseasutustel tagada valmisolek muudatusteks, mida see toob.
Andmevood on ülemaailmne reaalsus ja 2016. aasta oli võimalik pöördemoment viisis, kuidas neid reguleeritakse. Meie
andsime liidu seadusandjatele nõu andmekaitsealase raamlepingu ja ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield
kohta, mis käsitlesid andmete edastamist EList Ameerika Ühendriikidesse, ning suhtlesime andmekaitse ja eraelu puutumatuse eest vastutavate volinikega igalt mandrilt, et aidata leida digitaalajastu õiguste kohta uut konsensust.
Me tunnistame, et andmekaitseseadused ei toimi vaakumis ja 2016. aasta jaanuaris käivitasime eetika nõuanderühma.
See koosneb kuuest väljapaistvast isikust, kes on igaüks oma eriala ekspert. Nende ülesanne on välja töötada innovatiivseid ja tulemuslikke viise selle tagamiseks, et kõikjal leiduvate andmete ja tarkade masinate ajastul hoitakse ELi
väärtusi. Rajasime konkurentsi, tarbijaküsimuste ja andmetega tegelevatele asutustele digitaalse teabevõrgustiku, et
jagada teavet ja ideid selle kohta, kuidas kindlustada üksikisiku huvide parim tagamine konkreetsetel juhtudel.
Üks üldmäärusega sisse seatud uuendusi on nõue, et iga vastutav töötleja peab ametisse määrama andmekaitseametniku. ELi institutsioonidel on tänu määrusele (EÜ) nr 45/2001 juba pea kahe aastakümne pikkune andmekaitseametnikega töötamise kogemus. Me loodame ja usume, et meie toetusel saavad ELi institutsioonid vastutustundliku andmetöötluse teenäitajateks ning neist saab näide, mille poole era- ja avaliku sektori vastutavad töötlejad saavad pürgida.
Meie prioriteet ongi selle elluviimine.

Giovanni Buttarelli
Euroopa andmekaitseinspektor

Wojciech Wiewiórowski
inspektori asetäitja

3

2016. aasta ülevaade

|| 2 0 1 6 .

aasta ülevaade

Oma 2015.–2019. aasta strateegias kirjeldasime
visiooni EList, mis näitab eeskuju ülemaailmses digitaalajastu andmekaitset ja privaatsust käsitlevas dialoogis. 4. mail 2016 avaldati Euroopa Liidu Teatajas isikuandmete kaitse üldmäärus (edaspidi „üldmäärus“), mis
oli pikk samm edasi selle eesmärgi saavutamise poole.
Üldmäärus aitab kujundada ülemaailmset digitaalset
privaatsuse ja andmekaitse standardit, mille keskmes
on üksikisikud oma õiguste ja vabaduste ning isiku ja
turvalisusega. Siiski on vaja veel palju tööd teha selleks, et meie visioon saaks tõelisuseks.

@EU_EDPS
#EDPS strategy envisions #EU as
a whole not any single institution,
becoming a beacon and leader in
debates that are inspiring at global
level

Eelseisvateks muutusteks valmistumine
Paljuski keskendus meie 2016. aastal tehtud töö üldmääruse ettevalmistamisele ja rakendamisele. Tegime
tihedat koostööd kolleegidega artikli 29 töörühmast, et
aidata koostada uute õigusaktide juhendeid, ent samuti
tagada, et oleme valmis võtma vastutust nii uuele
Euroopa Andmekaitsenõukogule sekretariaaditeenuste
osutamisel kui ka selle sõltumatu liikmena.
Uute õigusaktide kohaselt asendab Euroopa Andmekaitsenõukogu artikli 29 töörühma ja võtab vastutuse
selle eest, et üldmäärust kohaldataks järjepidevalt kogu
ELis. Seetõttu on väga oluline, et Euroopa Andmekaitsenõukogu oleks täiesti töövõimeline 25. maiks 2018,
kui üldmäärus jõustub ja seda hakatakse kohaldama.
Kogu 2016. aasta nägime koos artikli 29 töörühmaga
vaeva, et hakata välja töötama uue asutuse kodukorda
ning analüüsida selle IT-, eelarve- ja teenustaseme
kokkulepete võimalusi.
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Kui Euroopa peab jääma andmekaitse- ja privaatsuseteemaliste arutelude esirinda, on meil tarvis ka e-privaatsuse tänapäevast õigusraamistikku, mis tagab
kommunikatsioonivahendite konfidentsiaalsuse põhi
õiguse ja täiendab üldmääruse antavat kaitset. Pärast
komisjonilt saadud taotlust avaldasime 2016. aasta juulis esialgse arvamuse läbivaadatud e-privaatsuse
direktiivi ettepaneku kohta. Kavatseme jätkuvalt kogu
läbirääkimisprotsessi vältel pooldada nutikamat, selgemat ja tugevamat direktiivi, mille kohaldamisala kajastab adekvaatselt digitaalse maailma tehnoloogilist ja
ühiskondlikku reaalsust.

Ülemaailmse arutelu edasiviimine

@EU_EDPS
@Buttarelli_G #DataEthics Group
intends to define new ethical code in
the digital environment #CPDP2016
Nagu meie strateegias on ette nähtud, anname oma
panuse andmekaitse eetilise mõõtme väljatöötamisse.
2016. aasta jaanuaris moodustasime eetika nõuanderühma, et uurida digitaaleetikat mitmesugustest akadeemilistest ja praktilistest vaatenurkadest. Meie eesmärk oli algatada rahvusvaheline arutelu andmekaitse
eetilise mõõtme kohta digitaalajastul.
Rühma esimene tööseminar peeti 2016. aasta mais.
Nad jätkavad tööd kuni 2018. aastani ning esitavad siis
tulemused andmekaitse ja eraelu puutumatuse eest
vastutavate volinike rahvusvahelisel konverentsil, mille
korraldavad Euroopa Andmekaitseinspektor ja Bulgaaria andmekaitseasutus.
2016. aasta rahvusvahelise konverentsi kinnisel istungil
keskenduti samaväärselt tulevikku vaatavale subjektile:
tehisintellekti, masinõppe ja robootika rakendustele
andmekaitse ja privaatsuse jaoks. Euroopa Andmekaitseinspektori strateegias on rõhutatud meie pühendumust andmekaitse digiteerimisele. Seepärast püüdsime
seda teemat käsitleva mõttevahetuse jaoks teavet anda

2016. aasta ülevaade

ja mõttevahetust suunata konverentsi arutelu jaoks
avaldatud taustdokumendi abil, mis leidis väga sooja
vastuvõtu.
Tehnoloogia areng jätkub kiirel sammul ja on väga oluline, et kõik andmekaitseasutused, sh Euroopa Andmekaitseinspektor, teeksid kõik endast oleneva, et olla
valmis sellega kaasnevateks katsumusteks. Nendele
katsumustele reageerimise hõlbustamiseks käivitas
Euroopa Andmekaitseinspektor 2014. aastal internetis
eraelu kaitse korraldamise võrgustiku (Internet Privacy
Engineering Network, IPEN). Rühm koosneb kõikide
majandusharude IT-ekspertidest ja pakub platvormi, et
teha koostööd ja vahetada teavet privaatsustehnika
meetodite ja vahendite kohta, millega andmekaitset ja
privaatsusnõudeid integreeritakse uutesse tehnoloogiatesse. Üldmääruse vastuvõtmine, milles nõutakse isikuandmete töötlemise eest vastutavatelt isikutelt lõimitud
andmekaitse ja vaikimisi andmekaitse põhimõtete järgimist, on rühma profiili ja tööd laiendanud ning julgustanud teadlasi, arendajaid ja andmekaitset reguleerivaid
asutusi suurendama oma jõupingutusi andmekaitse
tehnoloogilise mõõtme tugevdamisel ja parandamisel.

ELi institutsioonide eeskuju
Selleks et täituks meie eesmärk, et EL oleks kogu
maailmas juhtiv andmekaitsja, on esiteks tarvis, et ELi
institutsioonid oleksid ise Euroopa tasemel eeskujuks.
Sõltumatu asutusena, mis vastutab selle tasandi isiku
andmete töötlemise järelevalve eest, oleme aktiivselt
teinud koos ELi institutsioonide ja asutustega tööd, et
aidata neil valmistuda eesseisvateks muudatusteks.
Kuigi nende tegevuse suhtes ei kohaldata üldmäärust,
ajakohastatakse nende tegevust käsitlevad eeskirjad
2017. aasta jooksul, et viia eeskirjad üldmäärusega
vastavusse.

@EU_EDPS
@W_Wiewiorowski #EUDataP requires #DPOs #EUInstitutions leading
by example & sharing experiences
#DPO-EDPS meeting

2016. aastal tegime jätkuvalt pingutusi selleks, et arendada ja süvendada koostööd ELi institutsioonide ja

asutuste andmekaitseametnikega. Kuna andmekaitseametnikud vastutavad oma institutsioonides andmekaitseseaduse täitmise eest, on nad meie lähimad partnerid institutsioonides. Oleme terve aasta teinud nendega
koostööd nii kollektiivselt kui ka individuaalselt, et neid
eeskirjade muutumiseks ette valmistada. Selle käigus
tutvustasime neile uusi mõisteid, nagu andmekaitsealane mõjuhinnang, mis tõenäoliselt saab uute eeskirjade järgi kohustuslikuks nagu üldmäärusegi põhjal,
ning andsime neile juhiseid suuniste ja kontrollieelse
arvamuse vormis. Samuti soovisime nende abi määruse (EÜ) nr 45/2001 läbivaatamisel, enne kui hakkasime sellel teemal seadusandjat nõustama.
Üldmääruses on selge viide vastutuse põhimõttele,
mille kohta võib kindlasti oletada, et seda hakatakse
kohaldama ELi institutsioonide ja asutuste suhtes. Selleks tuleb organisatsioonidel kehtestada tehnilised ja
korralduslikud meetmed, millega nõuetele vastamise
tõendamise vastutus nihkub andmekaitseasutustelt ja
andmekaitseametnikelt organisatsioonidele endile.
2016. aastal käivitasime Euroopa Andmekaitse
inspektori vastutuse algatuse, mis töötati välja selleks,
et ELi institutsioonid eesotsas Euroopa Andmekaitseinspektori endaga, kes on vastutav töötleja, saaksid
näidata eeskuju selles, kuidas nad andmekaitse-eeskirju täidavad ja seda täitmist tõendavad. Üks osa algatusest oli vastutuse hindamiseks töövahendi väljatöötamine, mida me katsetasime kõigepealt iseenda kui
institutsiooni peal. Seejärel külastasime seitsme ELi
asutuse kõige kõrgema tasandi esindajaid ja kohtusime
nendega, et algatust propageerida, ning jätkame seda
protsessi 2017. aastal.

@EU_EDPS
@Buttarelli_G #EDPS to launch
exercise w/ EUbodies to understand
& put in place #accountability #DataProtectionDay

Samuti avaldasime aasta jooksul mitmesuguseid ELi
institutsioonidele ette nähtud suuniseid. Euroopa Andmekaitseinspektori suunistes antakse praktilist nõu,
kuidas täita andmekaitse-eeskirju konkreetsetes olukordades. Need toimivad võrdlusdokumendina, millega
institutsioonid saavad oma tegevust mõõta, ja on sel
moel väärtuslik vahend vastutuse suurendamisel.
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Paljud meie suunised on asjakohased ja rakendatavad
ka teiste organisatsioonide töö puhul.
Tunnistades, milline kasvavalt oluline roll on digitaalsel
kommunikatsioonil ELi institutsioonide igapäevatöös,
andsime 2016. aasta novembris välja suunised veebiteenuste ja mobiilirakenduste kohta. Suunised pakuvad
praktilist nõu, kuidas lõimida andmekaitse põhimõtteid
veebipõhiste teenuste ja mobiilirakenduste arendamisse ja haldusesse ning ühendada ELi institutsioonide
ja asutuste vastavate ekspertide ja andmekaitseametnike teadmised, püüdes tagada, et need suunised oleksid rakendatavad praktikas, mitte ainult teoorias. Andsime välja ka juhenddokumendi infoturbe riskijuhtimise
kohta, mis on koostatud eesmärgiga aidata infoturbe
eest vastutavatel isikutel tulemuslikult analüüsida andmekaitse riske ja määrata kindlaks rakendatavad turvameetmed, tagades seejuures nii nõuete täitmise kui ka
vastutuse.
Mitu meie suunist on koostatud eesmärgiga aidata ELi
institutsioone, et nad suudaksid täita ELi personalieeskirjade tingimusi ning samal ajal austada õigusi privaatsusele ja andmekaitsele. 2016. aasta juulis avaldasime
suunised isikuandmete töötlemise kohta rikkumisest
teatamise menetluses. Andsime soovitusi, kuidas luua
töötajatele turvalisi kanaleid pettusest teatamiseks,
tagada saadud teabe konfidentsiaalsus ja kaitsta juhtumiga seotud isikute identiteeti.
2016. aasta novembris avaldasime suunised isikuandmete töötlemise kohta haldusuurimises ja distsiplinaarmenetluses. Need suunised annavad ELi institutsioonidele õigusraamistiku, mis on vajalik haldusuurimise
läbiviimiseks ja asjakohaste menetluste rakendamiseks
viisil, mis tagab isikuandmete töötlemise seadusjärgselt, ausalt ja läbipaistvalt ning andmekaitsekohustusi
täites.

@EU_EDPS
New Regulation boosts the roles of
#EDPS and @Europol

Euroopa Andmekaitseinspektor on ka valmistunud
täitma uut järelevalvekohustust. Europoli uus õigusraamistik kiideti heaks 11. mail 2016 ja selle kohaselt võtab
Euroopa Andmekaitseinspektor enda kanda kohustuse
teha järelevalvet isikuandmete töötlemise üle Europolis
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ning osutab sekretariaaditeenust uuele koostöönõukogule. See nõukogu aitab hõlbustada meie ja riikide andmekaitseasutuste vahelist koostööd juhtumite puhul,
mis on seotud liikmesriikidest pärit andmetega. See
uus roll on uus ülesanne, mida nii Euroopa Andmekaitseinspektor kui ka Europol püüavad täita nii, et see
kajastaks ELi institutsioonide professionaalsust ja usaldusväärsust andmekaitse valdkonnas.

Vastutustundlik lähenemine ELi poliitikale
Üldmääruse rahvusvahelise usaldusväärsuse hoidmine
nõuab, et määruses seatud rangeid standardeid edendatakse kogu ELi poliitikas. Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja nõukogu nõuandja rollis on meie eesmärk
seda tagada. Kaks eriti nõudlikku valdkonda, kus EL
2016. aastal arendas uut poliitikat, olid rahvusvaheline
andmete edastamine ja piirihaldus.
Pärast seda, kui Euroopa Kohus oli 2015. aastal tühistanud programmi Safe Harbour käsitleva otsuse, pidas
komisjon Ameerika Ühendriikidega läbirääkimisi uue
piisava kaitse otsuse kohta ja konsulteeris meiega neis
asjus 2016. aastal. Oma arvamuses andmekaitseraamistiku Privacy Shield kohta, mis käsitleb andmete
edastamist EList USAsse, kutsusime üles looma tugevamat enesesertifitseerimise süsteemi, rõhutades
samas vajadust lihtsamate kaitsemeetmete järele USA
riigiasutuste juurdepääsu korral isikuandmetele ning
paremaid järelevalve ja õiguskaitse mehhanisme.

@EU_EDPS
1) Rights shouldn’t depend on your
passport 2) Guarantee full access to
justice 3) Rule out bulk transfers of
sensitive info #UmbrellaAgreement

Samuti avaldasime arvamuse ELi-USA andmekaitse
alase raamlepingu kohta selliste isikuandmete kaitseks,
mida on ELi ja USA vahel edastatud õiguskaitse eesmärgil. Oma soovitustes tõime esile vajaduse kindlustada, et leping tagab põhiõigused, eriti seoses õigusega kohtulikule õiguskaitsele. Rõhutasime ka vajadust
paremate kaitsemeetmete järele kõikide üksikisikute
jaoks ja kordasime, kui oluline on selgitada, et lepingu
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kohaselt on massiline tundlike andmete edastamine
keelatud.

@EU_EDPS
Technologies for #bordercontrol:
data collection should be kept to
necessary minimum & use should be
tightly regulated #CPDP2016

Piiripoliitika püsib ELis 2017. aastal eriti prioriteetne,
mistõttu käivitati mitu uut ELi poliitikaalgatust eesmärgiga hoida ELi piirid ohutud ja turvalised. Sellealastes
õigusaktides tõstatuvad eriti keerulised küsimused seoses tasakaaluga turvalisusvajaduse ja andmekaitse
õiguste vahel.
2016. aastal avaldasime vastusena kavandatavale
Euroopa piiri- ja rannavalve määrusele soovituse, kuidas tagada rändajate ja pagulaste õiguste austamine.
Selle järelmeetmena andsime nõu Frontexile, kuidas
kasutada neile uue määrusega antud volitusi, et inim
smugeldamisega seotud riskianalüüsis isikuandmeid
tulemuslikult käsitleda.
Avaldasime ka arvamused komisjoni läbivaadatud ettepaneku kohta luua kõikide ELi sisenevate ja EList väljuvate kolmandate riikide kodanike jaoks riiki sisenemise
ja riigist lahkumise süsteem, ning Euroopa ühise varjupaigasüsteemi kohta. Mõlemal juhul palusime komisjonil kaaluda, kas mõned kavandatavad meetmed on
soovitud eesmärkide saavutamiseks tõesti vajalikud.

Sisehaldus
Selleks et olla järelevalve- ja nõuandva asutusena tõsiseltvõetav, tuleb meil tagada, et meie oma sisehalduse
ja andmekaitse tavad on piisavad ja tulemuslikud. See
on veelgi tähtsam, kui arvesse võtta haldusfunktsiooni,
mida me hakkame uuele Euroopa Andmekaitsenõukogule pakkuma.
2016. aastal tegid Euroopa Andmekaitseinspektori personali-, eelarve- ja haldusosakonna töötajad tihedat
koostööd Euroopa Andmekaitseinspektori andmekaitseametnikuga, et töötada välja meie vastutuse tööriist
ja seda katsetada. Samuti rakendasime sisepoliitikat, nt

eetikaraamistikku, mille eesmärk oli suurendada läbipaistvust ja edendada professionaalsust.
Osa meie ettevalmistustest seoses Euroopa Andmekaitsenõukoguga on vastutada selle tagamise eest, et
uus asutus saaks eelarveasutuselt piisavalt tööjõudu ja
rahalisi vahendeid ning et vajalik halduskorraldus oleks
sisse seatud. See töö kogus 2016. aastal jätkuvalt
hoogu ja oli dokumenteeritud mitmes Euroopa Andmekaitsenõukogu teabelehes, mis kirjeldasid meie visiooni
ning mille eesmärk oli anda partneritele artikli 29
töörühmast kogu teave meie tegevuse kohta.
Me täidame ka täielikult oma kohustust vastata dokumentidele juurdepääsu taotlustele ja soovime suurendada oma töö läbipaistvust, peamiselt Euroopa Andmekaitseinspektori uue veebisaidi käivitamisega 2017.
aasta alguses.

Oma sõnumi edastamine
Meie tehtud töö andmekaitse prioriteetide seadmisel ja
juhtrolli võtmisel rahvusvahelisel areenil sõltub sellest,
kas meie häält kuuldakse.

@EU_EDPS
#EDPS #EUdataP mobile App
updated today with texts for new
#GDPR & Directive on police, justice
& criminal matters

Teatame oma tööst mitmesuguste töövahendite abil, sh
internetimeedia, ajakirjandus, sündmused ja trükised.
Meie üldmääruse mobiilirakendus, mida 2016. aastal
uuendati, et lisada üldmääruse ning politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete
kaitse direktiivi lõplikud vastuvõetud versioonid, oli eriti
edukas läbipaistvuse ja seadusandliku vastutuse näide.
2016. aastal hakkasime ka blogi pidama, et oleks võimalik inspektorite tööle üksikasjalikumalt pilku heita.
Jätkame pingutamist uute inimesteni jõudmiseks internetis ning sellest väljaspool oma kiirelt arenevate sotsiaalmeediakanalite kaudu või külastuste ja sündmuste
abil.
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2016. aasta ülevaade

Ajal, mil kogu maailma pilgud püsivad Euroopal, jätkab
Euroopa Andmekaitseinspektor tööd koos andmekaitsepartneritega, et viia ellu oma visioon EList, mis on
ülemaailmses digitaalajastu andmekaitset ja privaatsust käsitlevas dialoogis kõigile eeskujuks.

2016. aasta peamised tulemusnäitajad
Pärast Euroopa Andmekaitseinspektori 2015.–
2019. aasta strateegia vastuvõtmist 2015. aasta märtsis
hindasime oma peamiseid tulemusnäitajaid uuesti, et
võtta arvesse uusi eesmärke ja prioriteete. Uus kogum
peamisi tulemusnäitajaid aitab meil jälgida ja vajaduse
korral kohandada oma töö mõju ja ressursikasutust.
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Allpool toodud tabel näitab meie tegevuse tulemuslikkust 2016. aastal vastavalt Euroopa Andmekaitseinspektori strateegias määratletud strateegilistele eesmärkidele ja tegevuskavale.
Peamiste tulemusnäitajate tabelis kirjeldatakse lühidalt
iga tulemusnäitajat, tulemusi 31. detsembri 2016. aasta
seisuga ja püstitatud eesmärki. Näitajaid on enamasti
mõõdetud algsete eesmärkidega võrreldes, kuid 5. ja
9. tulemusnäitajat arvutatakse esimest korda.
Tulemustest on näha, et strateegia rakendamine kulgeb
plaanipäraselt ning kõik tulemusnäitajad täidavad oma
eesmärgi või ületavad seda. Seepärast ei ole praegu
vaja parandusmeetmeid võtta.

2016. aasta ülevaade

TULEMUSED
SEISUGA
31.12.2016

PEAMISED TULEMUSNÄITAJAD

TULEMUSEESMÄRK 2016

1. eesmärk: andmekaitse digiteerimine
1. tulemusnäitaja

Euroopa Andmekaitseinspektori organiseeritud või
kaaskorraldatud privaatsust ja andmekaitset
suurendavate tehnoloogiaalgatuste arv

9
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2. tulemusnäitaja

Valdkonnaülestele sise- ja välistele
poliitikalahendustele keskendunud lahenduste arv

8

8

2. eesmärk: üleilmse partnerluse tugevdamine
3. tulemusnäitaja

Rahvusvaheliste lepingutega seotud algatuste arv

8
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4. tulemusnäitaja

Rahvusvahelisel tasandil käsitletud selliste juhtude
arv (artikli 29 töörühm, Euroopa Nõukogu,
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
(OECD), ülemaailmne eraelu kaitse võrgustik
(GPEN), rahvusvahelised konverentsid), millesse
Euroopa Andmekaitseinspektor on andnud olulise
kirjaliku panuse

18

13

3. eesmärk: Euroopa Liidu andmekaitse uus ajajärk
Üldmäärus: suur
mõju

5. tulemusnäitaja

Euroopa Andmekaitseinspektori poolt üldmäärusele
ning politsei- ja õigusalase koostöö raames
töödeldavate isikuandmete kaitse direktiivile antud
sisendi mõju analüüs

6. tulemusnäitaja

Andmekaitseametnike / andmekaitse
koordinaatorite / vastutavate töötlejate rahulolu
Euroopa Andmekaitseinspektori suuniste ja
koostööga, sh andmekaitse subjektide rahulolu
koolitusega

88%

60%

7. tulemusnäitaja

Euroopa Andmekaitseinspektori (regulaarselt
uuendatavas) nimistus olevates prioriteetsetes
juhtumites osalemine mitteametliku märkuse või
ametliku arvamuse teel

93%

90%

Direktiiv: keskmine
mõju

Võrdlusalus: 2016

Võimaldavad tegurid: teabevahetus ja ressursihaldus
8. tulemusnäitaja

Euroopa Andmekaitseinspektori veebisaidi
külastuste arv

459 370 veebisaidi
külastust

(liitnäitaja)

Euroopa Andmekaitseinspektori Twitteri konto
jälgijate arv

6122 jälgijat
Twitteris

9. tulemusnäitaja

Töötajate rahulolu

75%

2015 on võrdlusalus, +10%
(195 715 veebisaidi
külastust, 3631 jälgijat
Twitteris)
2016 on võrdlusalus –
kaheaastane uuring
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2017. aasta põhieesmärgid

|| 2 0 1 7.

aasta põhieesmärgid

2015.–2019. aasta üldstrateegia raames on 2017. aastaks püstitatud järgmised eesmärgid. Tulemused esitatakse 2017. aasta aruandes.

Konfidentsiaalsus ja privaatsus elektroonilises sides
Osana andmekaitsepaketist, mis hõlmab üldmäärust
ning ELi institutsioonide ja asutuste eeskirjade läbivaatamist, on Euroopa Komisjonil kavas vastu võtta uued
e-privaatsuse eeskirjad. Me aitame kaasa praegu toimuvale e-privaatsuse direktiivi läbivaatamisele. Keskendume muude küsimuste hulgas vajadusele võtta ELi
õigusesse piisavalt üle elektroonilise side konfidentsiaalsuse põhimõte, mis on talletatud Euroopa Liidu
põhiõiguste harta artiklis 7 ja Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklis 8.

Ettevalmistused määruse (EÜ) nr 45/2001
läbivaatamiseks
Komisjon avaldab 2017. aasta esimeses pooles uue
määruse ettepaneku, millega asendatakse ELi institutsioonide andmekaitse praegused eeskirjad. Nende
eeskirjade läbivaatamine puudutab Euroopa Andmekaitseinspektorit otseselt, sest seal määratletakse meie
ülesanded ja volitused järelevalveasutusena ning
sätestatakse eeskirjad, mille täitmist ELi institutsioonides ja asutustes me tagame. Nende tähtsust arvestades oleme läbivaatamismenetluse jaoks 2017. aastal
ette näinud märkimisväärse hulga vahendeid, et tagada
ELi institutsioonides, asutustes, talitustes ja ametites
kohaldatavate andmetöötluse eeskirjade kooskõlla viimine üldmääruse põhimõtetega nii palju kui võimalik.
Kui tekst on lõplikult kinnitatud, ajakohastame oma
sisekorda vastavalt ning aitame ELi institutsioonidel ja
asutustel uusi eeskirju rakendada.

Vajaduse ja proportsionaalsuse hindamise hõlbustamine
2016. aastal avaldasime vajaduse kohta taustdokumendi ja käivitasime konsultatsiooni sidusrühmadega.
Saadud tagasisidet arvesse võttes avaldab Euroopa
Andmekaitseinspektor 2017. aasta esimeses pooles
vajadust käsitlevad tööriistad. Ta annab suuniseid ELi
poliitikakujundajatele ja seadusandjatele, kes vastutavad isikuandmete töötlemist hõlmavate meetmete
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ettevalmistamise eest, juhul kui need põrkuvad isikuandmete kaitse õigusega. Järgmisena avaldame
taustdokumendi, milles käsitletakse proportsionaalsuse
põhimõtet ELi andmekaitseseadustes, ja korraldame
tööseminare, mille teemaks on konkreetsed ELi poliitikavaldkonnad, et koolitada komisjoni töötajaid ning
suurendada nende teadlikkust andmekaitsest.

Põhiõiguste austamisel rajanevad tugevamad piirid
ELi tabanud rände ja sisejulgeolekuga seotud probleemide lahendamiseks on välja pakutud mitu uut algatust.
Euroopa Andmekaitseinspektor jätkab nõu andmist
andmekaitse mõju kohta ELi ettepanekutele, mis on
seotud komisjoni julgeolekuliidu tegevuskava ja terroristide rahastamist käsitleva tegevuskava rakendamisega. Samuti pakume nõuandeid mitme kavandatud
ELi piiride ja julgeolekuga seotud algatuse kohta, nagu
ELi reisiinfo ja -lubade süsteem, teise põlvkonna
Schengeni infosüsteemi läbivaatamine, Euroopa karistusregistrite infosüsteem ning nende süsteemide koostalitlusvõime.
Jälgime pingsalt mõju, mida võib piisava kaitse otsuste
uus raamistik avaldada andmekaitsele isikuandmete
vahetamisel kolmandate riikidega, uute kaubanduslepete puhul ja võimalike kokkulepete korral õiguskaitse
valdkonnas. Lisaks sellele jätkame kontaktide tugevdamist Euroopa Parlamendi ja nõukoguga, pakkudes
vajaduse korral tuge ja juhiseid.

ELi institutsioonide ettevalmistamine
andmekaitse mõjuhinnanguteks
ELi institutsioonide andmekaitseametnike ja vastutavate töötlejate ettevalmistamisel nende uute kohustuste
täitmiseks pöörame erilist tähelepanu andmekaitse
mõjuhinnangutele. Andmekaitse mõjuhinnangud on
osa suuremast sammust vastutuse suunas, mis võimaldab ELi institutsioonidel eeldada vastutustundlikkust
nõuete täitmise tagamisel. Need on raamistikud andmekaitse ja privaatsusega seotud riskide hindamiseks
suure riskiga andmetöötlustoimingute puhul ning need
aitavad andmete töötlemise eest vastutavatel isikutel
suunata oma pingutused sinna, kus neid kõige enam
vajatakse. Jätkame tööd andmekaitse mõjuhinnangutega andmekaitseametnike võrgustikuga peetud

2017. aasta põhieesmärgid

koosolekutel ja anname vajaduse korral individuaalseid
juhiseid.

Tehnoloogia ja andmekaitse suunised
2017. aastal avaldame suunised infotehnoloogia valitsemise ja haldamise ning pilveandmetöötluse kohta.
Samuti täiendame oma suuniseid veebiteenuste ja
mobiilirakenduste kohta, keskendudes suuniste praktilisele rakendamisele meie järelevalve alla kuuluvates
ELi institutsioonides ja asutustes. Konkreetsete veebisaitide ja mobiilirakenduste üksikasjaliku analüüsi alusel anname konkreetsetel juhtudel praktilist nõu.

Euroopa Andmekaitseinspektori suunised
terviseandmete kohta vaadatakse läbi
2017. aastal vaatame läbi praegused suunised töötervishoiuga seotud terviseandmete töötlemise kohta ning
arendame jätkuvalt oma asjatundlikkust suurandmete
ja terviseandmete alal. Nimetatud suunised on vajalikud selleks, et arvesse võtta terviseandmete töötlemise
olulist kasvu statistilistel, uurimuslikel ja teaduslikel
põhjustel. Meie eesmärk on tuua välja kõik asjakohased andmekaitse-eeskirjad ning illustreerida neid konkreetsete näidetega meie kogemusest seoses teatamise, konsulteerimise ja kaebustega. Kaasame
aktiivselt mõned ELi institutsioonide ja asutuste andmekaitseametnikud, kes soovivad jagada oma sellealaseid
kogemusi.

Kevadküsitlus
Iga kahe aasta tagant viib Euroopa Andmekaitseinspektor läbi ELi institutsioonide ja asutuste üldise küsitluse. Küsitlus on tulemuslik vahend andmekaitse-eeskirjade kohaldamise jälgimiseks ja tagamiseks ELi
institutsioonides ning täiendab selliseid jälgimisvahendeid nagu kontrollkäigud või külastused. Järgmine
küsitlus toimub 2017. aastal.

Asjatundlikkuse arendamine infoturbe alal
Jätkame oma infoturbealase asjatundlikkuse arendamist ning kasutame seda oma kontrolli- ja auditeerimistegevuses. See hõlmab jätkuvat järelevalvetööd suur
infosüsteemide alal ja järelevalve laiendamist uutele
valdkondadele, näiteks järelevalve Europolis. Samuti
kasutame neid teadmisi Euroopa Andmekaitsenõukogu
taristu ettevalmistamisel partnerluses liikmesriikide
andmekaitseasutustega.

Rahvusvaheline koostöö
Jätkuv koostöö liikmesriikide andmekaitseasutustega on
2017. aastal äärmiselt oluline. Jätkame koos artikli 29
töörühmaga ühiseid ettevalmistusi üldmääruse tulekuks
ja lisaks sellele teeme koos nendega tööd julgeolekukava ja uute terrorismivastaste meetmete, rahvus
vahelise andmeedastuse, finantsandmete, tervise
andmete ja infotehnoloogilise arengu valdkonnas.
Samuti teeme andmekaitseasutustega koostööd, täites
oma ülesandeid Euroopa andmekaitse sekretariaadina,
mitte ainult Euroopa Andmekaitsenõukogu jaoks, vaid
ka oma töös suurinfosüsteemide koordineeritud järelevalve ja Europoli järelevalve alal.
Jätkame võimalikult ulatuslikku osalemist rahvusvaheliste foorumite arutlustes andmekaitse ja privaatsuse
üle ning peame edasi dialoogi rahvusvaheliste organisatsioonidega, nimelt korraldame 2017. aasta mais
ühise tööseminari.

Vastutuse projekt
Arvestades määruse (EÜ) nr 45/2001 tulevase läbivaatamise mõju ELi institutsioonidele ja asutustele, korraldame külastusi teabe jagamiseks ning teadlikkuse suurendamiseks. Külastustel keskendutakse peamiselt
sellele, et julgustada ELi institutsioone rakendama vastutuse põhimõtet, ning tutvustatakse uutes eeskirjades
leiduvaid konkreetseid nõudeid andmete kaitseks ELi
institutsioonides. Kavatsedes eeskuju näidata, teeb
Euroopa Andmekaitseinspektori järelevalve ja täitmise
tagamise osakond koostööd Euroopa Andmekaitseinspektori andmekaitseametnikuga, et arendada vastutuse
põhimõtte asutusesisest rakendamist. Jagame oma
kogemusi andmekaitseametnike võrgustikuga.

Andmekaitse eetilise mõõtme väljatöötamine
Andmekaitse eetilise mõõtme väljatöötamine on praeguse Euroopa Andmekaitseinspektori mandaadi üks
prioriteete. Euroopa Andmekaitseinspektori ja eetika
nõuanderühma töö 2016. aastal on suurendanud andmekaitsekogukonna teadlikkust digitaaleetikast. 2017.
aastal jätkab Euroopa Andmekaitseinspektor eetika
nõuanderühma töö toetamist ja kindlustab digitaaleetikat käsitleva ülemaailmse arutelu püsimise olulisel
kohal. Eetika nõuanderühm avaldab oma esimese
vahearuande ja korraldab tööseminari kõrvuti Euroopa
Andmekaitseinspektoriga, et leida mõistmist teadusringkondades. Samuti alustab Euroopa Andmekaitseinspektor eetilise mõõtme lõimimist oma igapäevatöösse sõltumatu seadusandja ja poliitikanõustajana
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ning alustab ettevalmistamist 2018. aasta avalikuks
istungiks andmekaitse ja eraelu puutumatuse eest vastutavate volinike rahvusvahelisel konverentsil, mille korraldavad Euroopa Andmekaitseinspektor ja Bulgaaria
andmekaitseasutus ning millel keskendutakse digitaal
eetikale.

Tehnoloogia jälgimine
Euroopa Andmekaitseinspektor jälgib uusi tehnoloogiaid ja hindab nende mõju privaatsusele kooskõlas
meie eesmärgiga andmekaitse digiteerida, nagu on kirjeldatud meie strateegias. Kuid meie töö selles valdkonnas ei ole eriti avalikustatud. Seetõttu kavatseme seda
tööd rohkem nähtavale tuua ja teha oma järeldused
parema kommunikatsiooni abil kättesaadavamaks. Selleks võime korraldada tööseminare või osaleda tööseminaridel, mis aitavad meil analüüsi süvendada ja paremini keskenduda osalemisele avalikes aruteludes.
Arendame oma koostööd Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametiga (ENISA) ning seame eesmärgi pidada
tööseminari akadeemiliste tehnoloogiateadlastega, et
parandada otsekoostööd akadeemiliste ringkondadega.

Andmekaitse digiteerimine

töörühmaga ja me tagame, et sujuvaks üleandmiseks
seatakse sisse nõuetekohane üleminekukord. Seetõttu
jätkame osalemist Euroopa Andmekaitsenõukogu ja
artikli 29 töörühma töökonnas, et rajada Euroopa Andmekaitsenõukogu sekretariaat. Kõnealune töö hõlmab
asjakohase IT-taristu tagamist, töömeetodite ja kodukorra kehtestamist ning piisava tööjõu ja rahaliste
vahendite eraldamist.

Tulemuslik järelevalve Europolis
1. mail 2017 jõustub Europoli uus andmekaitseraamistik, mille kohaselt võtab Euroopa Andmekaitseinspektor
enda kanda kohustuse teha järelevalvet isikuandmete
töötlemise üle Europolis. Oleme selleks uueks rolliks
valmistunud organisatsiooni ja töötajaskonna tasandil
ning jätkame ettevalmistusi kuni 1. maini 2017, mil algab
tegelik järelevalve. Meie uus roll hõlmab tavapäraste
järelevalveülesannete täitmist, sh kaebuste käsitlemist,
konsultatsioone, teabepäringute käsitlemist ja kontrollide läbiviimist, samuti koostööd liikmesriikide järele
valveasutustega värskelt asutatud koostöönõukogus.

Digitaalse teabevõrgustiku rajamine

Üldmääruse artikli 25 alusel on lõimitud andmekaitse ja
vaikimisi andmekaitse kohustuslik nõue. See kohustus
on suurendanud huvi privaatsustehnika vastu ning
innustanud uusi ettevõtluse ja teadustegevuse partnerlusi. Internetis eraelu kaitse korraldamise võrgustik
(IPEN), kel on partnerid akadeemilistes ringkondades,
kodanikuühiskonnas, valitsusasutustes ja tööstuses,
soovib selliste algatustega koostööd teha. Jätkame võrgustiku sidevahendite parandamist ning tugevdame
koostööd ja sidusust, et muuta lihtsamaks uute algatuste käivitamist ja toetamist. Kui võrgustik suureneb,
suudame seal korraldada ka rohkem üritusi.

2016. aastal kuulutasime välja, et meil on kavas rajada
digitaalne teabevõrgustik. See toob kokku konkurentsi,
tarbijaküsimuste ja andmekaitse valdkonna asutused,
kes soovivad jagada teavet ning arutleda selle üle, kuidas tagada digitaalruumis üksikisiku huve toetavate
eeskirjade täitmine. 2016. aasta lõpus andsime kõikidele osaleda soovinud ametitele küsimustiku. 2017.
aastal kasutame küsimustikuga saadud vastuseid, et
arutada praktilisi samme, millega muuta õiguste täitmise tagamine tulemuslikumaks. Oleme ette näinud
korraldada võrgustiku koosolek 2017. aasta kevadel ja
sellele järgneb teabevõrgustiku konverents või esimene
avalik koosolek 2017. aasta sügisel.

Euroopa Andmekaitsenõukoguga seotud
ettevalmistused

Auhinnad eraelu puutumatust soodustavatele tehnoloogiatele mobiilirakendustes

Üldmääruse kohaselt asendatakse artikli 29 töörühm
Euroopa Andmekaitsenõukoguga. Kuna Euroopa Andmekaitseinspektor osutab Euroopa Andmekaitsenõukogule sekretariaaditeenust, tuleb meil tagada, et
Euroopa Andmekaitsenõukogu saab oma tööd alustada üldmääruse täieliku kohaldamise päevast alates.
Vajalik eeltöö tehakse tihedas koostöös artikli 29

Euroopa Andmekaitseinspektor tahab julgustada
kavandajaid kasutama uutes mobiilirakendustes eraelu
puutumatust soodustavaid tehnoloogiaid. Seetõttu
asutame privaatsussõbraliku mobiilse tervishoiu
(m-tervise) mobiilirakenduste auhinna, mis käivitatakse
2017. aastal.
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KUST SAAB ELi VÄLJAANDEID?
Tasuta väljaanded:
• üksikeksemplarid:
EU Bookshopi kaudu (http://bookshop.europa.eu);
• rohkem eksemplare ning plakatid ja kaardid:
Euroopa Liidu esindustest (http://ec.europa.eu/represent_et.htm),
delegatsioonidest väljaspool ELi (http://eeas.europa.eu/delegations/index_et.htm),
kasutades Europe Direct’i teenistust (http://europa.eu/europedirect/index_et.htm)
või helistades infotelefonile 00 800 6 7 8 9 10 11 (kõikjalt EList helistades tasuta) (*).
(*) Antav teave on tasuta nagu ka enamik kõnesid (v.a mõne operaatori, hotelli ja telefonikabiini puhul).

Tasulised väljaanded:
• EU Bookshopi kaudu (http://bookshop.europa.eu).

www.edps.europa.eu
@EU_EDPS
EDPS
European Data Protection Supervisor

Euroopa Andmekaitseinspektor

