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SISSEJUHATUS

Käesolev dokument on Euroopa Andmekaitse-
inspektori (EDPS) aastaaruande 2009 kokkuvõte. 
2009. aasta oli Euroopa Andmekaitseinspektori kui 
uue sõltumatu järelevalveasutuse tegevuse viies 
 täisaasta. Andmekaitseinspektori tegevuse eesmärk 
on tagada, et ELi institutsioonid ja asutused austak-
sid füüsiliste isikute isikuandmete töötlemisel nende 
põhiõigusi ja eriti nende eraelu puutumatust. Samuti 
hõlmab aruanne inspektor Peter Hustinxi ja inspek-
tori asetäitja Giovanni Buttarelli ühiste viieaastaste 
volituste esimest aastat.

Vastavalt määrusele (EÜ) nr 45/20011 (edaspidi „mää-
rus”) on Euroopa Andmekaitseinspektori põhitege-
vusalad järgmised:

 • jälgida ja tagada, et ELi institutsioonid ja 
asutused järgiksid isikuandmeid töödeldes 
määruse sätteid (järelevalve);

 • nõustada ühenduse institutsioone ja asutusi 
kõigis küsimustes, mis on seotud isikuand-
mete töötlemisega. See hõlmab nõustamist 
õigusakti ettepanekute osas ja isikuandmete 
kaitset mõjutavate uute arengute jälgimist 
(nõustamine);

1 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute 
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioo-
nides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta, 
EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

 • teha koostööd riiklike järelevalveasutustega 
ning ELi endise nn kolmanda samba järeleval-
veasutustega, et muuta isikuandmete kaitse 
järjepidevamaks (koostöö).

2009. aasta on olnud andmete kaitse põhiõiguse 
jaoks väga oluline. Selle põhjuseks on mitu olulist 
arengusuunda: Lissaboni lepingu jõustumine, mis 
tagab kindla õigusliku aluse igakülgseks andmete 
kaitseks ELi kõikides poliitikavaldkondades; avaliku 
konsultatsiooni alustamine ELi andmekaitset käsit-
leva õigusraamistiku tuleviku küsimuses ja uue 
viieaastase poliitikaprogrammi vastuvõtmine vaba-
dusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala kohta (nn 
Stockholmi programm), milles pannakse suurt rõhku 
andmekaitsele kui väga olulisele seaduslikkuse ja 
tõhususe komponendile sellel alal.

Euroopa Andmekaitseinspektor on nende valdkon-
dadega väga tõsiselt tegelenud ja on kindlalt otsus-
tanud jätkata sama kurssi ka lähitulevikus. Samal ajal 
on ta taganud sõltumatu järelevalveasutuse rolli täit-
mise kõikides igapäevastes tegevusvaldkondades. 
Märkimisväärset edu on saavutatud nii järelevalve 
teostamisel isikuandmeid töötlevates ELi institut-
sioonides ja asutustes kui ka uute poliitikavaldkon-
dade ja õigusmeetmete alases nõustamistegevuses 
ning samuti tihedas koostöös teiste järelevalveasu-
tustega, et tagada suurem järjepidevus andmete 
kaitsel.
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2008. aasta aruandes märgiti, et 2009. aastaks olid 
välja valitud järgmised peaeesmärgid. Enamik neist 
eesmärkidest on täielikult või osaliselt täidetud.

 • Andmekaitseametnike võrgustiku 
toetamine

Euroopa Andmekaitseinspektor jätkas andmekait-
seametnike kindlat toetamist, eriti hiljuti loodud 
asutustes, ning õhutas neid tegevuse tõhustamiseks 
omavahel oskusteavet ja parimaid tavasid vahetama. 

 • Eelkontrolli roll

Euroopa Andmekaitseinspektor on enamiku insti-
tutsioonide ja pikka aega tegutsenud asutuste ole-
masolevate töötlustoimingute eelkontrolli peaaegu 
lõpule viinud ning pannud järjest rohkem rõhku 
soovituste elluviimise jälgimisele. Erilist tähelepanu 
pöörati asutuste tavapäraste töötlustoimingute eel-
kontrollile.

 • Horisontaalsed suunised

Euroopa Andmekaitseinspektor avaldas suunised 
töötajate värbamise ja terviseandmete töötle-
mise kohta tööl ning videovalvet käsitlevate suu-
niste kavandi, millega tegeldi nõustamise raames. 
Suuniste eesmärk on aidata kindlustada nõuetele 
vastavus institutsioonides ja asutustes ning eelkont-
rollimenetluste ühtlustamine.

 • Kaebuste menetlemine

Euroopa Andmekaitseinspektor kinnitas kaebuste 
menetlemise juhendi töötajatele ning selle põhisisu 
avaldati veebisaidil, et teavitada kõiki osalisi asjako-
hasest menetluskorrast, sealhulgas kriteeriumidest, 
mida arvestatakse otsuse korral alustada või mitte 
alustada esitatud kaebuse alusel juurdlust. Kaebuse 
vorm on nüüdsest kättesaadav ka veebisaidil.

 • Inspekteerimispõhimõtted

Euroopa Andmekaitseinspektor jätkas erinevaid 
kontrollimisviise, kontrollides määruses (EÜ) nr 
45/2001 sätestatud nõuete täitmist kõikides ins-
titutsioonides ja asutustes ning korraldas mitu 
inspekteerimist kohapeal. Protsessi sujuvuse paran-
damiseks avaldati esimene inspekteerimismenet-
luste komplekt.

 • Nõustamise ulatus

Euroopa Andmekaitseinspektor avaldas asjakohaste 
teemade ja prioriteetide süstemaatilise läbivaata-
mise põhjal rekordilised 16 arvamust ja 4 ametlike 
märkuste kogumit õigusakti uute ettepanekute 
kohta ning tagas piisava järelkontrolli. Kõik arva-
mused ja märkused ning läbivaadatud teemad ja 
prioriteedid on kättesaadavad veebisaidil.

2009. AASTA TULEMUSED
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 • Stockholmi programm

Euroopa Andmekaitseinspektor on pööranud erilist 
tähelepanu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajane-
vat ala käsitleva uue viieaastase programmi etteval-
mistamisele, mille Euroopa Ülemkogu võttis vastu 
2009. aasta lõpus. Peamise tingimusena märgiti ära 
vajadus tõhusate andmekaitsemeetmete järele.

 • Teavitustegevus

Euroopa Andmekaitseinspektor on tõstnud inter-
netis kättesaadavate teabevahendite (veebisait ja 
elektrooniline uudisteleht) kvaliteeti ja efektiivsust 
ning ajakohastanud vajaduse korral muud teavi-
tustegevust (uus teabevoldik ja teadlikkust tõstvad 
üritused).

 • Töökord

Peagi võetakse vastu Euroopa Andmekaitseinspek-
tori mitmesugust tegevust käsitlev töökord. Töö-
korraga kinnitatakse või täpsustatakse eelkõige 
praeguseid tavasid ning see avaldatakse veebisaidil.

 • Ressursside haldamine 

Euroopa Andmekaitseinspektor on tugevdanud 
ja edasi arendanud rahaliste vahendite ja inimres-
surssidega seotud tegevust ning pööranud suurt 
tähelepanu personali värbamisele Euroopa Perso-
nalivaliku Ameti (EPSO) andmekaitse valdkonna kon-
kursi kaudu. Esimesi edukaks osutunud kandidaate 
on oodata 2010. aastal.

Mõned Euroopa Andmekaitseinspek-
tori 2009. aasta põhinäitajad

! võeti vastu 110 eelkontrollil põhine-
vat arvamust, mis käsitlesid tervise-
andmeid, töötajate hindamist, 
värbamist, ajahaldust, taustauuringuid, 
telefonikõnede lindistamist, tulemus-
likkuse hindamise vahendeid

! saadi 111 kaebust, millest 42 tun-
nistati vastuvõetavaks. Väidetavate 
rikkumiste põhiliigid: andmete kon"-
dentsiaalsuse rikkumine, üleliigsete 
andmete kogumine või andmete eba-
seaduslik kasutamine vastutava tööt-
leja poolt.

• lahendati 12 juhtumit, mille puhul 
Euroopa Andmekaitseinspektor ei 
täheldanud andmekaitse-eeskirjade 
rikkumist 

• tuvastati 8 andmekaitse-eeskirjade 
rikkumise juhtumit

! 32 nõustamist haldusmeetmete 
osas. Nõu anti väga erinevates õigusli-
kes küsimustes, mis olid seotud isiku-
andmete töötlemisega ELi 
institutsioonide ja asutuste poolt

! ELi eri institutsioonides ja asutustes 
tehti 4 kohapealset inspekteerimist
! avaldati 3 suunist värbamise, 
tervise andmete ja videovalve kohta

! koostati 16 õiguslikku arvamust 
suuremahuliste infosüsteemide, terro-
ristide nimekirjade, andmekaitse tule-
vase raamistiku, rahvatervise, 
maksustamise ja transpordi kohta

! koostati 4 ametlike märkuste kogu-
mit üldsuse dokumentidele juurde-
pääsu, universaalteenuse ja 
e-puutumatuse ning ELi ja USA vahe-
liste uue SWIFT-lepingu alaste läbirää-
kimiste kohta

! korraldati 3 Eurodaci järelevalve 
kooskõlastusrühma koosolekut, mille 
tulemusel valmis teine kooskõlastatud 
kontrollakt andmesubjektidele antava 
teabe ning noorte varjupaigataotlejate 
vanuse hindamise kohta
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JÄRELEVALVE

Eelkontrollid

Määrusega (EÜ) nr 45/2001 on sätestatud, et kõiki 
isikuandmete töötlustoiminguid, mis võivad kät-
keda konkreetset ohtu andmesubjektide õigustele 
ja vabadustele, peab Euroopa Andmekaitseinspek-
tor eelnevalt kontrollima. Seejärel otsustab Euroopa 
Andmekaitseinspektor, kas töötlemine on määru-
sega kooskõlas.

2009. aastal koostas Euroopa Andmekaitseinspektor 
110 eelkontrollil põhinevat arvamust, mis käsitle-
sid enamjaolt terviseandmeid, töötajate hindamist, 
töölevõtmist, ajahaldust, telefonikõnede salvesta-
mist, tulemuste hindamise vahendeid ja julgeoleku-
kontrolle. Kõik sellised arvamused avaldatakse EDPSi 
veebilehel ning nende täitmist jälgitakse pidevalt.

Andmekaitseametnikud pöördusid Euroopa Andme-
kaitseinspektori poole eelkontrolli vajaduse kohta 

nõu saamiseks väga erinevates küsimustes ja eel-
kontrolli peeti vajalikuks mitmel juhul, nagu volini-
kukandidaatide kuulamised Euroopa Parlamendis, 
töökeskkonna ergonoomilisuse hindamine Euroopa 
Parlamendis ning vanemametnike ametissemäära-
mised Euroopa Parlamendis.

Nõuetele vastavuse 
jälgimine
Süstemaatiliselt jälgitakse andmekaitsemääruse 
täitmist ELi institutsioonides ja asutustes, võrreldes 
omavahel kõikide ELi institutsioonide ja asutuste 
tulemusnäitajaid. Pärast 2009.!aasta kevade nn har-
jutusvisiiti avaldas Euroopa Andmekaitseinspektor 
aruande, millest selgus, et ELi institutsioonid on and-
mekaitsenõuete täitmisel teinud suuri edusamme, 
ent nõuetele vastavuse tase on madalam enamikes 
asutustes.

Peale üldise järelevalve teostamise korraldas 
Euroopa Andmekaitseinspektor eri institutsiooni-
des ja asutustes 4 kohapealset inspekteerimist. 
Neile järgnevad süstemaatilised järelmeetmed ning 
edaspidi on kavas inspekteerimisi tihedamini korral-
dada. 2009. aasta juulis kinnitas Euroopa Andme-
kaitseinspektor inspekteerimismenetluse juhendi 
ja selle kõige olulisemad osad on avaldatud EDPSi 
veebilehel.

Kaebused

Andmekaitsemäärusega on sätestatud Euroopa 
Andmekaitseinspektori üheks põhiülesandeks kae-
buste kuulamine ja uurimine ning kaebuse põhjal 
või omal algatusel uurimise teostamine.

Euroopa Andmekaitseinspektori üks põhiülesanne 
on teostada sõltumatut järelevalvet Euroopa 
institutsioonides ja asutustes tehtavate 
töötlemistoimingute üle. Õigusraamistikuks on 
andmekaitsemäärus (EÜ) nr 45/2001, millega on 
sätestatud mõned andmete töötlejate kohustused 
ning nende õigused, kelle isikuandmeid 
töödeldakse.

Töötlemistoimingute eelkontroll oli 
järelevalvealases tegevuses endiselt oluline ka 
2009. aastal, ent Euroopa Andmekaitseinspektor 
töötas välja ka teisi järelevalve vorme, 
nagu kaebustega tegelemine, kontrollid, 
haldusmeetmetealane nõustamine ja temaatiliste 
suuniste koostamine.
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Euroopa Andmekaitseinspektorile saadetakse üha 
rohkem kaebusi ning need muutuvad üha keeru-
lisemaks. 2009. aastal sai Euroopa Andmekaitseins-
pektor 111 kaebust (32% rohkem kui 2008. aastal). 
Neist kaks kolmandikku olid vastuvõetamatud, sest 
käsitlesid probleeme liikmesriigi tasandil ja need ei 
kuulu Euroopa Andmekaitseinspektori pädevusse. 
Ülejäänud kaebused vajasid põhjalikku uurimist.

Vastuvõetavad kaebused käsitlesid enamasti väi-
detavaid konfidentsiaalsuskohustuste rikkumisi, 
üleliigsete andmete kogumist või ebaseaduslikku 
kasutamist vastutava töötleja poolt, juurdepääsu 
andmetele, andmete parandamise õigust ja and-
mete kustutamist. Kaheksa juhtumi puhul jõudis 
Euroopa Andmekaitseinspektor järeldusele, et and-
mekaitse-eeskirju on rikutud.

Suurem osa 2009. aastal esitatud vastuvõetavatest 
kaebustest oli suunatud Euroopa Komisjoni vastu, 
sealhulgas Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) 
ja Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) vastu. See 
on ootuspärane, sest komisjon töötleb isikuandmeid 
teistest ELi institutsioonidest ja asutustest rohkem. 
OLAFi ja EPSOga seotud kaebuste suurt arvu võib 
põhjendada nende asutuste tegevuse iseloomuga.

Haldusmeetmed
Euroopa Andmekaitseinspektor andis jätkuvalt nõu 
haldusmeetmete osas, mida Euroopa institutsioo-
nid ja asutused isikuandmete töötlemisega seo-
ses kavandasid. Tõstatati väga erinevaid küsimusi, 
sealhulgas isikuandmete edastamine kolmandatele 
riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele, 
isikuandmete töötlemine pandeemia korral, andme-
kaitse siseauditi teenistuses ja andmekaitsemääruse 
reeglite rakendamine.

Poliitikasuunised

Euroopa Andmekaitseinspektor võttis vastu suuni-
sed isikuandmete töötlemiseks värbamise korral ja 
terviseandmete kasutamiseks tööl. Samuti korral-
das Euroopa Andmekaitseinspektor 2009. aastal ava-
liku konsultatsiooni videovalvet käsitlevate suuniste 
küsimuses, rõhutades muu hulgas selles kontekstis 
kõige olulisemate põhimõtetena eraelu kavandatud 
puutumatust ja vastutavust.
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NÕUSTAMINE

Põhisuundumused
Mitu 2009. aastal aset leidnud olulist tegevust ja 
sündmust aitasid tuua lähemale väljavaate võtta 
vastu uus andmekaitse õigusraamistik. Selle väl-
javaate realiseerimine on järgmistel aastatel kõige 
olulisem punkt Euroopa Andmekaitseinspektori 
töökavas.

2008. aasta lõpus võeti ELi tasemel esimest korda 
vastu politsei- ja õigusalase koostöö valdkon-
nas toimuva andmekaitse üldine õigusraamistik. 
Kuigi see ei ole täiuslik, oli see oluline samm õiges 
suunas.

Teine 2009. aastal aset leidnud positiivne muuda-
tus oli e-puutumatuse direktiivi vastuvõtmine 
suurema paketi osana. Tegemist oli ka esimese 
sammuga andmekaitse õigusraamistiku ajakohas-
tamisel. 

Uue ajastu saabumist andmekaitses märgib Lis-
saboni lepingu jõustumine. Sellega ei muutunud 
põhiõiguste harta täitmine ELi õiguse raames tegut-
sevatele institutsioonidele ja asutustele ning liikmes-
riikidele mitte üksnes kohustuslikuks, vaid Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 16 on sätestatud ka 
tervikliku õigusraamistiku üldine alus.

2009. aastal algatas komisjon avaliku konsultatsiooni 
andmekaitse õigusraamistiku tuleviku küsimuses. 
Euroopa Andmekaitseinspektor on teinud kolleegi-
dega tihedat koostööd, et tagada piisav ühine panus 
nimetatud konsultatsiooni, ning on mitmel korral 
kasutanud võimalust, et rõhutada kõikehõlmavamat 
ja tõhusamat andmete kaitsmise vajadust Euroopa 
Liidus.

Euroopa 
Andmekaitseinspektori 
arvamused ja 
põhiprobleemid
Euroopa Andmekaitseinspektor jätkas oma üldise 
nõustamispoliitika elluviimist ja andis rekordarvu 
õiguslikke arvamusi eri teemadel. Samas võimaldab 
selline poliitika tegutseda ka ennetavalt, sest hõl-
mab konsulteerimiseks esitatavate õigusakti ettepa-
nekute regulaarset läbivaatamist ning mitteametlike 
märkuste kättesaadavaks tegemist õigusakti ettepa-
nekute ettevalmistamise käigus. Enamikule Euroopa 
Andmekaitseinspektori arvamustest järgnes arutelu 
parlamendis ja nõukogus.

Euroopa Andmekaitseinspektor nõustab 
andmekaitseküsimustes Euroopa Liidu 
institutsioone ja asutusi väga mitmesugustes 
poliitikavaldkondades. Selline nõustav roll 
on seotud uute õigusakti ettepanekutega 
ja teiste algatustega, mis võivad mõjutada 
isikuandmete kaitset ELis. Tavaliselt antakse 
nõu ametliku arvamuse vormis, ent Euroopa 
Andmekaitseinspektor võib anda juhtnööre ka 
märkuste või tegevuskavade kujul. Selle tegevuse 
ühe osana jälgitakse ka andmekaitset mõjutavat 
tehnoloogia arengut.
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Vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva alaga 
seoses jälgis Euroopa Andmekaitseinspektor eriti 
tähelepanelikult Stockholmi programmiga seotud 
arengusuundi ning selle viie järgmise aasta visiooni 
justiits- ja siseküsimustes. Euroopa Andmekaitse-
inspektor andis nõu programmi arendamisel ning 
võttis osa Euroopa teabemudeli ettevalmistamisest.

Muu sellealane tegevus seondus Eurodaci ja Dub-
lini määruste läbivaatamisega, suuremahuliste 
infotehnoloogiliste süsteemide operatiivjuhtimise 
asutuse moodustamisega ning sidusa lähenemisega 
selle valdkonna järelevalvele.

Peale eelnimetatud üldise läbivaatamise tegeles 
Euroopa Andmekaitseinspektor e-puutumatuse 
ja tehnoloogia vallas küsimustega, mis on seotud 
andmete säilitamise direktiivi, RFID-märgiste või 
intelligentsete transpordisüsteemide kasutamisega 
ning nõuandva kogu RISEPTIS aruandega „Usaldus 
infoühiskonnas”.

Globaliseerumise vallas osales Euroopa Andme-
kaitseinspektor ülemaailmsete standardite välja-
töötamises, Atlandi-üleses arutelus andmekaitse ja 
õiguskaitseandmete üle ning samuti küsimustes, mis 
käsitlesid oletatavaid terroriste ja teatud kolmandaid 
riike hõlmavaid piiravaid meetmeid.

Teiste Euroopa Andmekaitseinspektorile olulist huvi 
pakkunud teemade seas on rahvatervis, seahulgas 
piiriülene tervishoid, e-tervis ja ravimiohutuse järe-
levalve ning üldsuse juurdepääs dokumentidele, 

sealhulgas üldsuse juurdepääsu käsitleva määruse 
(EÜ) nr 1049/2001 muutmine ning eri kohtuasjad 
üldsuse juurdepääsu ja andmekaitse omavahelise 
seose kohta.

Uued arengusuunad 
ja!prioriteedid
Välja on selgitatud mõned edasiste muudatuste 
võimalused, mille alusel on välja töötatud Euroopa 
Andmekaitseinspektori põhieesmärkide kava. 
Nende seas on uued tehnoloogilised suundumu-
sed, mis tõstatavad olulisi andmekaitse ja eraelu 
puutumatusega seonduvaid probleeme, nagu nn 
targad sisetelevisioonisüsteemid, asjade interneti 
kontseptsiooni raames toimuv areng ja käitumis-
põhine veebireklaam.

Olulised arengusuunad poliitikas ja seadusand-
luses määravad samuti Euroopa Andmekaitseins-
pektori 2010. aasta nõustamistegevuse konteksti. 
Lisaks eelnimetatud andmekaitse õigusraamistiku 
muutmisele pöörab Euroopa Andmekaitseinspek-
tor erilist tähelepanu komisjoni digitaalarengu 
tegevuskavale, mille vajalikeks eeltingimusteks on 
eraelu puutumatus ja andmete kaitse. Peale selle on 
toimumas oluline areng, mis võimaldab ELil ja liik-
mesriikidel tegeleda tõhusamalt andmekaitsega väl-
jaspool ühenduse piire, mitte ainult seoses USAga, 
vaid ülemaailmsete standardite edasiarendamise 
kaudu ka laiemalt.
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KOOSTÖÖ

Euroopa andmekaitseasutuste vahelise koostöö 
peamine platvorm on artikli 29 alusel loodud 
töörühm. Euroopa Andmekaitseinspektor osaleb 
töörühma tegevuses ning töörühmal on oluline roll 
andmekaitsedirektiivi ühetaolisel kohaldamisel.

Euroopa Andmekaitseinspektor ja töörühm on tei-
nud heas sünergias koostööd väga paljudes küsi-
mustes, ent eriti andmekaitsedirektiivi rakendamisel 
ja tehnoloogia arengust tingitud uute ülesannete 
lahendamisel. Samuti toetas Euroopa Andmekait-
seinspektor kindlalt rahvusvahelisi andmevooge 
hõlbustavaid algatusi.

Eraldi väärib märkimist ühine panus dokumenti 
„Eraelu puutumatus tulevikus“ vastusena Euroopa 
Komisjoni konsultatsioonile ELi andmekaitse 
õigusraamistiku küsimuses ning komisjoni konsul-
tatsioonile kehaskännerite mõju küsimuses lennun-
dusjulgestuse valdkonnas.

Koostöö alal on Euroopa Andmekaitseinspektori üks 
kõige olulisem ülesanne seotud süsteemiga Euro-
dac, kus ta jagab oma järelevalvekohustusi riiklike 
andmekaitseasutustega. Eurodaci järelevalve koos-

kõlastusrühm, mis koosneb riiklikest andmekait-
seasutustest ja Euroopa Andmekaitseinspektorist, 
kohtus kolmel korral ja keskendus 2007. aasta det-
sembris vastuvõetud tööprogrammi täitmisele.

Üks tähtsamatest tulemustest oli teise kontrollakti 
vastuvõtmine 2009. aasta juunis, milles kesken-
dutakse kahele küsimusele: varjupaigataotlejate 
õigusteave ja noorte varjupaigataotlejate vanuse 
hindamise meetodid.

Euroopa Andmekaitseinspektor jätkas endise nn 
 kolmanda samba – politsei- ja õigusalase koos-
töö! – valdkonnas tihedat koostööd andmekait-
seasutustega ning politsei- ja õigusalase koostöö 
töörühmaga. 2009. aastal hõlmas koostöö Stock-
holmi programmi arutelus osalemist ning and-
mekaitset käsitleva nõukogu raamotsuse mõju 
hindamist.

Tähelepanu äratamiseks jätkati koostööd teiste rah-
vusvaheliste foorumitega, eriti Madridis toimunud 
31. rahvusvahelisel andmekaitse ja eraelu puutuma-
tuse volinike konverentsil, mille tulemuseks oli rida 
rahvusvahelisi andmekaitsestandardeid.

2006. aasta novembris toimunud 28. rahvusvahelisel 
kongressil käivitatud nn Londoni algatuse raames, 
mille eesmärk on andmekaitsealase teadlikkuse tõst-
mine ja selle tõhustamine, korraldas Euroopa And-
mekaitseinspektor seminari teemal „Turvameetmete 
rikkumisele reageerimine”.

Euroopa Andmekaitseinspektor teeb koostööd 
teiste andmekaitseasutustega, et edendada 
ühetaolist andmekaitset kogu Euroopas. Selline 
koostöö laieneb ka ELi endise nn kolmanda samba 
raames asutatud järelevalveasutustele ja hõlmab 
samuti suuremahulisi infotehnoloogiasüsteeme.
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2010. AASTA  
PÕHIEESMÄRGID

2010. aastaks on valitud järgmised põhieesmärgid:

 • Andmekaitseametnike võrgustiku 
toetamine

Euroopa Andmekaitseinspektor jätkab andmekait-
seametnike tugevat toetamist, eriti hiljuti loodud 
asutustes, ning õhutab neid omavahel oskusteavet 
ja parimaid tavasid vahetama. Siia kuulub ka kutse-
standardite võimalik vastuvõtmine ametnike tege-
vuse tõhustamiseks.

 • Eelkontrolli roll

Euroopa Andmekaitseinspektor paneb suuremat 
rõhku eelkontrollil põhinevates arvamustes antud 
soovituste elluviimisele ja piisavate järelmeetmete 
tagamisele. Jätkuvalt pööratakse erilist tähelepanu 
töötlustoimingute eelkontrollile, mis on enamikes 
asutustes ühised.

 • Horisontaalsed suunised

Euroopa Andkaitseinspektor jätkab suuniste väl-
jatöötamist olulistel teemadel ja teeb need üld-
kättesaadavaks. Avaldatakse suunised videovalve, 
haldusuurimiste ja distsiplinaarasjade menetlemise 
kohta ning andmekaitseametnike ülesandeid ja 
kohustusi käsitlevate rakenduseeskirjade kohta. 

 • Inspekteerimispõhimõtted

Euroopa Andmekaitseinspektor avaldab terviklikud 
põhimõtted nõuetele vastavuse jälgimise ning and-
mekaitse-eeskirjade täitmise kohta institutsiooni-
des ja asutustes. See hõlmab kõiki nõuetekohaseid 
vahendeid andmekaitse-eeskirjadele vastavuse hin-
damiseks ja tagamiseks ning soodustab institutsioo-
nide vastutust hea andmehalduse eest.

 • Nõustamise ulatus

Euroopa Andmekaitseinspektor avaldab ka edaspidi 
õigeaegseid arvamusi või märkusi uute õigusaktide 
ettepanekute kohta ning tagab kõikides asjaomastes 
valdkondades piisavad järelmeetmed. Eritähelepanu 
alla võetakse Stockholmi programmi rakendamise 
tegevuskava.

 • Õigusraamistiku läbivaatamine

Euroopa Andmekaitseinspektor peab väga oluli-
seks, et töötataks välja terviklik andmekaitse õigus-
raamistik, mis hõlmab kõiki ELi poliitikavaldkondi 
ning tagab tõhusa kaitse tegelikkuses, ning osaleb 
vajaduse korral ja asjakohastel juhtudel avalikus 
arutelus.

 • Digitaalarengu tegevuskava

Euroopa Andmekaitseinspektor pöörab eritähele-
panu komisjoni digitaalarengu tegevuskavale kõi-
kides valdkondades, millel on andmekaitsele ilmne 
mõju. Kindlalt toetatakse eraelu kavandatud puu-
tumatuse põhimõtet ja selle tegelikku rakendamist.

 • Teavitustegevus

Euroopa Andmekaitseinspektor täiendab veelgi vee-
bipõhiseid teabevahendeid (veebisait ja elektrooni-
line uudisteleht), et paremini rahuldada külastajate 
nõudlusi. Temaatiliste küsimuste kohta töötatakse 
välja uued trükised (teabelehed).

 • Sisemine töökorraldus

Euroopa Andmekaitseinspektor vaatab üle oma sek-
retariaadi organisatsioonilise struktuuri, et tagada 
eri rollide ja ülesannete tulemuslikum ja tõhusam 
täitmine. Uue struktuuri põhijooned avaldatakse 
veebisaidil.

 • Ressursside haldamine

Euroopa Andmekaitseinspektor täiustab rahaliste ja 
inimressursside haldamisega seotud tegevust ning 
tugevdab teisi sisemisi tööprotsesse. Eritähelepanu 
alla võetakse täiendava büroopinna vajadus ja juh-
tumite haldussüsteemi arendamine.
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