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Üha rohkem toiminguid Euroopa Liidus
sõltub isikuandmete õiguspärasest
kasutamisest. Andmekaitse on seetõttu
oluline eeldus nende õnnestumiseks.

● Institutsioonidevahelisel tasandil teeb Euroopa
andmekaitseinspektor koostööd andmekait-
seametnikega.

● Euroopa andmekaitseinspektor teeb samuti
koostööd Euroopa Liidus politsei- ja õigus-
alase koostöö (Europol, Schengen, Eurojust
jne) raames loodud andmekaitse järeleval-
veasutustega.

Eurodaci järelevalve

Euroopa andmekaitseinspektor jälgib and-
metöötlust Eurodac-süsteemis.

Täiendav info:

www.edps.eu.int
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Rue Montoyer 63, 6. korrus

B-1047 Bruxelles
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TEL: (32-2) 283 19 00
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Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. detsembri 2003.
aasta otsusega määrati viieks aastaks Peter Hustinx
Euroopa andmekaitseinspektoriks ja Joaquín Bayo
Delgado inspektori asetäitjaks.

Peter Hustinx on alates 1. juulist 1991 olnud 
Madalmaade andmekaitse järelevalveasutuse (Col-
lege bescherming persoonsgegevens) direktor.
1996–2000 oli ta artikli 29 töörühma (organ, mille
raames liikmesriikide andmekaitse järelevalveasu-
tused teevad koostööd direktiivi 95/46/EÜ raken-
damise alal) esimees.

Joaquín Bayo Delgado on töötanud kohtunikuna
1989. aastast saadik. 1997. aastal valiti ta Barce-
lona kohtunike kolleegiumi esimeheks ning valiti
tagasi 2001. aastal. Ta on olnud Hispaania kohtu-
nõukogu infotehnoloogia komitee liige.

Peter Hustinxit ja Joaquín Bayo Delgadot abistab
meeskond, kuhu kuulub umbes kakskümmend eri
valdkondade spetsialisti.
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EUROOPA
ANDMEKAITSEINSPEKTOR

Euroopa andmekaitseinspektori 
loomine

● Asutamislepingu artikliga 286 nähakse ette sõl-
tumatu järelevalveorgani loomine, mis vastu-
tab isikuandmete kaitset käsitlevate ühenduse
õigusaktide kohaldamise eest ühenduse insti-
tutsioonides ja asutustes.

● Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid vastu
määruse (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse
kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse insti-
tutsioonides ja asutustes ning selliste andmete
vaba liikumise kohta.

● Määrusega loodi sõltumatu järelevalveasutus,
Euroopa andmekaitseinspektor, mille ülesan-
deks on jälgida isikuandmete kaitset ühenduse
institutsioonide ja asutuste poolt.

● Lisaks on igas institutsioonis andmekaitse-
ametnik, kes teeb koostööd Euroopa andme-
kaitseinspektoriga ja teavitab viimast eelkõige
delikaatsete isikuandmete (näiteks andmed ter-
viseseisundi kohta) töötlemisest.

● Euroopa andmekaitseinspektori tegevust regu-
leerivad määrused ja üldtingimused on sätesta-
tud 1. juuli 2002. aasta otsuses nr 1247/2002/EÜ.

ISIKUANDMETE 
KAITSE

“Andmekaitse” all mõistetakse enamjaolt füüsiliste
isikute põhiõigusi ja -vabadusi ning eelkõige nende
õigust eraelu puutumatusele isikuandmete töötle-
misel. 

Isikuandmete kaitset reguleerivad Euroopa Liidus
järgmised õigusaktid:

— ELi lepingu artikkel 6

— EÜ asutamislepingu artikkel 286

— Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikkel 8

— direktiiv 95/46/EÜ

— direktiiv 2002/58/EÜ

Neis õigusaktides sisalduvad põhimõtted on kind-
laks määratud Euroopa Liidu institutsioonide ja
asutuste jaoks määrusega (EÜ) nr 45/2001.

Euroopa andmekaitseinspektori
kohustused

Järelevalve
● Isikuandmete töötlemise jälgimine Euroopa

Ühenduse institutsioonides ja asutustes koostöös
iga ühenduse institutsiooni ja asutuse andme-
kaitseametnikega. Euroopa andmekaitseins-
pektor vaatab läbi ja uurib kaebusi ning teostab
nii omaalgatuslikult kui ka kaebuse alusel uuri-
mist. Ta võtab kasutusele vajalikud meetmed
ja teavitab andmesubjekte oma töö tulemustest.

● Töötleb andmekaitseametnikelt saadud teateid
töötlemistoimingute kohta, mis tõenäoliselt
kujunevad ohtlikeks. Euroopa andmekait-
seinspektor teostab eelkontrolli nende andmete
töötluste kohta, millest teda on teavitatud.

Nõustamine
● Euroopa andmekaitseinspektori ülesanne on

nõustada omaalgatuslikult või konsultatsiooni
korras kõiki ühenduse institutsioone ja asutusi
kõikides isikuandmete töötlemisega seotud
küsimustes.

● Komisjon konsulteerib Euroopa andmekait-
seinspektoriga isikuandmete kaitset käsitle-
vate õigusaktide eelnõude vastuvõtmisel.
Ühenduse institutsioonid ja asutused teavita-
vad teda samuti isikuandmete töötlemisega
seotud meetmetest.

Koostöö
● Euroopa andmekaitseinspektor on direktiivi

95/46/EÜ kohaselt loodud artikli 29 töörühma
liige, kuhu kuuluvad iga liikmesriigi andme-
kaitse järelevalveasutused.
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