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KES ME OLEME
Euroopa Andmekaitseinspektor on Euroopa
Liidu sõltumatu andmekaitseasutus, kes vastutab isikuandmete töötlemise järelevalve eest
Euroopa institutsioonides, organites ja asutustes.

Nõustame Euroopa institutsioone, organeid
ja asutusi isikuandmete kaitsega seotud õigusaktide ettepanekute ja algatuste asjus.
Jälgime uute tehnoloogiate mõju andmekaitsele ning teeme järelevalveasutustega koostööd
ELi andmekaitse-eeskirjade järjepideva täitmise tagamiseks.

2

MEIE MISSIOON

Andmekaitse on Euroopa seadusega kaitstud põhiõigus.
Andmekaitseinspektor kaitseb inimeste privaatsust ja
edendab andmekaitset meie igapäevategevuses.

MEIE
VÄÄRTUSED
JA PÕHIMÕTTED

Erapooletus
sõltumatu ja objektiivne
tegutsemine meile antud
õigus- ja poliitikaraamistikus,
saavutades asjaomaste huvide
õige tasakaalu.

Läbipaistvus

Ausus
rangeimate käitumisnõuete
täitmine ja alati õige
tegutsemine.

meie tegevuse ja selle
põhjuste selgitamine selges
ja kõigile arusaadavas
keeles.

Pragmaatilisus
meie sidusrühmade
vajaduste mõistmine
ja tegelikult toimivate
lahenduste otsimine.
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MILLEGA TEGELEME

Euroopa Andmekaitseinspektoril on neli peamist
töövaldkonda.
• Järelevalve ja jõustamine: jälgime isikuandmete töötlemist Euroopa institutsioonides, organites
ja asutustes, et tagada andmekaitse eeskirjade

MEIE MISSIOON ON KA TEADVUSTADA

täitmine.

ÜLDSUSELE RISKE NING KAITSTA INI-

• Poliitika ja konsulteerimine: nõustame Euroo-

MESTE ÕIGUSI JA VABADUSI NENDE

pa Komisjoni, Euroopa Parlamenti ja nõukogu

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEL. REA-

andmekaitsega seotud õigusaktide ettepane-

GEERIME ANDMEKAITSERIKKUMISTE-

kute ja algatuste asjus.

LE JA ISIKUTE KAEBUSTELE, SAMUTI

• Tehnoloogia ja privaatsus: jälgime ja hindame

KORRALDAME ELI INSTITUTSIOONI-

isikuandemete kaitset mõjutavaid tehnoloogi-

DELE, ORGANITELE JA ASUTUSTELE

lisi arenguid.

KOOLITUSI.

• Koostöö: teeme järelevalveasutustega koostööd järjepideva andmekaitse edendamiseks
kogu ELis. Meie peamine koostööplatvorm
andmekaitseasutustega on Euroopa Andmekaitsenõukogu.
Muud Euroopa organid ja asutused, mille üle
teeme järelevalvet, on näiteks Europol (määruse
(EL)

2016/794

alusel),

Eurojust

(määruse

(EL) 2018/1727 alusel) ja Euroopa Prokuratuur
(määruse (EL) 2017/1939 alusel).
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MEIE VOLITUSED

Euroopa institutsioonid, organid ja asutused

Kui ELi institutsioonid, organid ja asutused ei täi-

konsulteerivad Euroopa Andmekaitseinspekto-

da andmekaitse eeskirju, võib Euroopa Andme-

riga konkreetsete nõuannete saamiseks, mida

kaitseinspektor kasutada järgmisi, määrusega

anname arvamuste, kommentaaride, otsuste,

(EL) 2018/1725 antud jõustamisvolitusi:

kirjade ja dokumentidena. Samuti anname oma

• hoiatada

ELi

institutsiooni,

regulaarsetes suunistes üldnõu teemadel, mis on

teie

olulised kõigile ELi institutsioonidele, organitele

ebaõiglaselt, või teha talle noomitus;

ja asutustele.

isikuandmeid

kes

• kohustada
õiguste

Peale

selle

korraldame

küsitlusi

ja

andmekaitseauditeid, et kontrollida andmekaitse
õigusaktide tegelikku täitmist.

ELi

töötleb

ebaseaduslikult

institutsiooni

kasutamisega

täitma

seotud

või
teie

nõudeid

(nt juurdepääsu teie andmetele);
• keelata teatav andmetöötlustoiming ajutiselt
või alaliselt;
• trahvida ELi institutsioone;
• edastada asi arutamiseks Euroopa Liidu
Kohtule.

5

MEIE INIMESED

Euroopa Andmekaitseinspektor püüab koostada kogu Euroopa Liigust pärit õigus- ja tehnilistest ekspertidest ning muudest spetsialistidest koosneva mitmekesise töötajaskonna,
mis kujundab andmekaitsevaldkonda ja meie
organisatsiooni.
See mitmekülgne taust ja eri vaatenurgad võimaldavad meil loovalt reageerida andmekaitseprobleemidele ning leida lahendusi, mis on
kasulikud kogu ühiskonnale, eelkõige kõige
haavatavamatele.
Meie eesmärk on kaitsta üheskoos inimeste
andmeid.
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VAADATES TULEVIKKU

Piiriüleste andmevoogudega, ühendatud maail-

• Ettenägelikkus: meie eesmärk on olla arukas

mas aitab Euroopa ja rahvusvaheline solidaarsus

institutsioon, kes käsitleb andmekaitset ning

tugevdada õigust andmekaitsele ning rakendada

õiguslikku, ühiskondlikku ja tehnoloogilist

andmeid inimeste heaks kogu ELis ja mujal.

konteksti pikas perspektiivis.

Euroopa

Andmekaitseinspektori

aastateks

2020–2024

sambale.

Ettenägelikkus,

keskendub

strateegia

• Tegutsemine: töötada ennetavalt välja va-

kolmele

hendid, mis võimaldaksid Euroopa institut-

ja

sioonidel, organitel ja asutustel olla maailmas

solidaarsus, et kujundada turvalisem, õiglasem

tegutsemine

andmekaitse juhtpositsioonil. Edendada ELi

ja kestlikum digitulevik.

jõustamisasutuste tegevuse ühtsust, et see
väljendaks tugevamalt tõelist Euroopa solidaarsust, koormuse jagamist ja ühist lähenemisviisi.
• Solidaarsus: usume, et õiglus nõuab igaühe
privaatsuse tagamist kõigis ELi poliitikates
ning andmetöötlust üldsuse huvides peab
ajendama kestlikkus.
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