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Andmekaitse digiajastul

Arvutitehnika on muutnud meie elu positiivselt. Praegusel digiajastul on internetil, 
suurandmetel, tehisintellektil ja muudel tehnoloogiavaldkondadel oluline roll inimeste 
argielus.

Samas tuleb tagada, et tehnika areng ei kirjutaks inimestele ette nende väärtusi. Uue 
tehnika hüved peavad arvestama põhiõigusi, muu hulgas põhiõigust isikuandmete 
kaitsele.

2018. aastast kohaldatakse Euroopa Liidus uusi andmekaitse-eeskirju, mis on 
suunatud tulevikku. Nende eesmärk on tagada isikuandmete tõhus kaitse digiajastul.

Isikuandmete kaitse üldmäärus kehtib kõigile Euroopa Liidus tegutsevatele 
ettevõtetele ja organisatsioonidele. See kehtestab andmekaitse ülemaailmse 
standardi, tagades isikuandmete kaitse digimaailmas.

Kehtestatud on ka uued andmekaitse-eeskirjad Euroopa Liidu institutsioonidele, 
mis tagavad, et ELi institutsioonide ja asutuste andmekaitse tase on kooskõlas 
isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatuga. Need eeskirjad kajastavad samu 
väärtusi ja annavad Euroopa Liidu kodanikele kindluse, et neil on ELi institutsioonidega 
suheldes samasugused tugevamad õigused nagu suhtlemisel muude ettevõtete, 
organisatsioonide ja avaliku sektori asutustega, mis kuuluvad isikuandmete kaitse 
üldmääruse kohaldamisalasse.



Andmekaitse Euroopa Liidu institutsioonides: Teie õigused

Euroopa Liidu olemuse tõttu on ELi institutsioonidel vaja töödelda isikuandmeid 
paljudes tegevusvaldkondades. Isikuandmete töötlemist võib olla vaja näiteks raske 
organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastases võitluses liidu tasandil, ELi rahaliste 
vahendite jaotamisel või selliste suuremahuliste IT-süsteemide nagu viisainfosüsteem 
haldamisel.

ELi institutsioonid on ka tööandjad, kes töötlevad isikuandmeid näiteks töötajate 
värbamisel või nende meditsiiniteabe käsitlemisel.

Suurte andmemahtude igapäevase töötlemisega kaasneb suur vastutus. Sel 
põhjusel on oluline, et ELi institutsioonid näitaksid uute ELi andmekaitse-eeskirjade 
kohaldamisel eeskuju.

Isikut, kelle isikuandmeid kogutakse, säilitatakse või töödeldakse, nimetatakse 
andmekaitse õigusaktides andmesubjektiks. Neil on seoses oma isikuandmete 
töötlemisega teatud õigused.



ELi institutsioonid peavad isikuandmeid töötlema õiglaselt, seaduslikult ja üks-
nes õiguspärastel eesmärkidel. Seda üldist õigust täiendab mitu eriõigust.

Õigus saada teavet

Teil on õigus saada teavet näiteks 
selle kohta, et Teie isikuandmeid on 
töödeldud, mis eesmärgil andmeid 
töödeldi ja kes oli vastutav töötleja.

Juurdepääsuõigus

Teil on õigus saada ELi institutsioonilt 
teavet, kas Teie isikuandmeid töö-
deldakse, mis on selle töötlemistoi-
mingu eesmärk, mis on töödeldavad 
andmekategooriad ja kellele Teie 
andmed avalikustatakse. Samuti on 
Teil õigus saada juurdepääs oma isi-
kuandmetele, mida ELi institutsioonis 
töödeldakse.

Õigus andmete 
parandamisele

Teil on õigus parandada ebatäpseid 
või ebatäielikke andmeid enda kohta.

Õigus andmete 
töötlemise piiramisele

Võite teatud tingimustel paluda 
vastutaval töötlejal piirata andme-
te töötlemist, näiteks kui vaidlustate 
töödeldavate andmete õigsuse või 
kui Te ei ole kindel, kas Teie andmeid 
töödeldakse seaduslikult.

Õigus läbipaistvusele

Vastutav töötleja peab selges ja liht-
sas keeles selgitama, kuidas Teie isi-
kuandmeid töödeldakse. Teave peab 
olema selge, täpne ja läbipaistev ning 
see tuleb esitada lihtsalt kättesaada-
val kujul.

Õigus andmete 
kustutamisele / õigus 
olla unustatud

Teil on õigus oma isikuandmed kus-
tutada, kui ELi institutsioon neid 
enam ei vaja, kui võtate nõusoleku 
tagasi või kui töötlemistoiming on 
ebaseaduslik.

Andmete ülekandmise 
õigus

See õigus võimaldab Teil saada and-
meid, mida vastutav töötleja Teie 
kohta säilitab, ja kanda need ühelt 
vastutavalt töötlejalt üle teisele. Vas-
tutav töötleja peab seda tegema 
Teie eest ise, kui see on tehniliselt 
võimalik.



Õigus mitte olla automaatse 
üksikotsustamise, sealhulgas 
profiilianalüüsi objekt

Teil on õigus, et Teie kohta ei tehtaks ot-
sust, mis põhineb üksnes automaatsel 
töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, kui 
selle otsusega kaasnevad Teile õiguslikud 
tagajärjed, või mis avaldab Teile sarnast 
olulist mõju.

Õigus esitada 
vastuväiteid

Te võite esitada mõjuval õiguspärasel 
põhjusel vastuväiteid enda andmete 
töötlemisele.



Isikuandmed on kõik andmed (otseselt või kaudselt) tuvastatava füüsilise isiku kohta. 
Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise 
identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või tema 
ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandus-, kultuuri- või sotsiaalse 
tunnuse põhjal.

Näited: nimi, e-posti aadress, iga-aastane hindamistoimik ja tervisekontrolli andmed, samuti 
kaudselt tuvastatav teave, näiteks personaliregistri number, IP-aadress, ühenduslogi andmed, 
faksinumber, biomeetrilised andmed jne.

Vastutav töötleja on institutsioon või asutus, kes määrab isikuandmete töötlemise eesmärgi 
ja vahendid. Eelkõige on vastutaval töötlejal kohustus tagada andmete kvaliteet ning ELi 
institutsioonide ja asutuste korral teavitada töötlemistoimingutest andmekaitseametnikku. Lisaks 
sellele vastutab vastutav töötleja andmeid kaitsvate turvameetmete eest. Vastutav töötleja on 
ka üksus, kes saab andmesubjektidelt taotlusi oma õiguste kasutamiseks. Vastutav töötleja peab 
tegema andmekaitseametnikuga koostööd ja võib temaga konsulteerida arvamuse saamiseks 
andmekaitsega seotud küsimuste kohta.

Töötlemine on andmete või andmekogumiga tehtav automaatne või mitteautomaatne toiming 
või toimingute kogum, näiteks kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, 
talletamine, kohandamine või muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastades, 
levitades või muul viisil kättesaadavaks tehes avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, 
kustutamine või hävitamine.

Näited: värbamismenetlus, toetuste andmise menetlus, välisekspertide nimekiri, ürituse haldamine, 
piltide avaldamine, kodanike või töötajate koostööplatvormi loomine.

Töötlemine toimub ka olukordades, kus Euroopa institutsioonid pakuvad liikmesriikidele tehnilist 
vahendit või lahendust teabevahetuse lihtsustamiseks, säilitades juurdepääsu asjaomastele 
isikuandmetele või pidades platvormi ühenduslogide registrit.

Lisateave uute andmekaitse-eeskirjade kohta muudes teabelehtedes:

• isikuandmete töötlemise dokumenteerimine: Euroopa 
Andmekaitseinspektori juhend vastutuse tagamiseks;

• uued andmekaitse-eeskirjad ELi institutsioonidele ja kuidas need 
TEID mõjutavad

või tutvuge Euroopa Andmekaitseinspektori veebilehega  
(www.edps.europa.eu).

Teabelehe on välja andnud Euroopa Andmekaitseinspektor. See sõltumatu ELi 
asutus loodi 2004. aastal, et

• jälgida isikuandmete töötlemist ELi institutsioonides ja asutustes;
• anda nõu andmekaitse õigusaktide kohta;
• teha koostööd sarnaste asutusega, et tagada andmekaitse ühtne tase.

https://edps.europa.eu/
http://www.edps.europa.eu


@EU_EDPS
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https://twitter.com/EU_EDPS
https://www.linkedin.com/company/edps
https://www.youtube.com/user/EDPS2011
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