ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON
Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu
ning et riigi tegevus oleks läbipaistev

ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV
ISIK
Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse § 33 lõike 1 punkti 5 alusel.
Kinnitatud 2008. aasta 1. jaanuaril.
Muudetud 2013. aasta 15. mail.
Alates 01.01.2008 võimaldab isikuandmete kaitse seadus (edaspidi IKS1) määrata vastutaval
töötlejal isikuandmete kaitse eest vastutava isiku2.
Isikuandmete kaitse eest vastutava isiku määramisest ja tema volituste lõppemisest tuleb
viivitamata teavitada Andmekaitse Inspektsiooni.
Tulenevalt eeltoodust seisneb peamine muudatus vastutava töötleja jaoks selles, et ta ei ole
kohustatud registreerima delikaatsete isikuandmete töötlemist Andmekaitse Inspektsioonis,
küll aga ei vabasta teavitamine vastutavat töötlejat kohustusest rakendada kõiki isikuandmete
töötlemisele esitatud nõudeid.
Alates aastast 2010 muutus delikaatsete isikuandmete töötlemise loataotlus ja isikuandmete
kaitse eest vastutavate isikute teatise esitamine elektrooniliseks. Elektrooniline keskkond
kannab nime DIATregister. Isikust teatamine elektroonilise kanali kaudu lihtsustab ja
kiirendab oluliselt registreerimismenetlust. Elektroonilise keskkonna leiate siit:
http://www.aki.ee/et/delikaatsed-isikuandmed/diat-register.
Ülevaade
Vastutaval töötlejal on kohustus rakendada isikuandmete töötlemise nõudeid ja isikuandmete
turvameetmeid tulenevalt isikuandmete kaitse seadusest3.
Isikuandmete kaitse seaduse uue redaktsiooni jõustumisega 01. jaanuarist 2008 on
isikuandmete vastutaval töötlejal võimalus määrata isikuandmete kaitse eest vastutav isik.
Peamine muudatus uue institutsiooni loomisega tähendab töötleja jaoks fakti, et puudub
kohustus registreerida delikaatsete isikuandmete töötlemine Andmekaitse Inspektsioonis
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juhul, kui ta on inspektsiooni teavitanud isikuandmete kaitse
määramisest.

eest vastutava isiku

Vastutava töötleja jaoks on positiivne tulem selles, et isikuandmete kaitse eest vastutava isiku
määramisega on isikuandmete töötlemise nõuete ekspertteadmisega isik olemas asutuses
endas.
Vastutav töötleja saab asjakohast teavet viivituseta ja oma teabesüsteeme arendades
isikuandmete kaitse eest vastutava isiku protsessi kaasata, mis aitab oluliselt töötlejal oma
ressursse kõige säästlikumal viisil rakendada ja oma töötajate teadlikkuse tõstmiseks on
ekspertteadmus organisatsiooni sees.
Lisaväärtusena võimaldab isikuandmete kaitse eest vastutava isiku olemasolu asutuses vähima
ressursikuluga koolitada oma töötajaid ja arendada andmetöötlusprotsesse ning see on
võimalus välistada ettenägematuid sellealaseid investeeringuid.
Seega, määrates isikuandmete kaitse eest vastutava isiku, võib vastutav töötleja olla kindel, et
delikaatseid isikuandmeid töödeldakse nõuetekohaselt ja puuduste ilmnemisel informeeritakse
teda koheselt.
Vastutava töötleja kohustused isikuandmete kaitse eest vastutava isiku määramisel
Isikuandmete kaitse eest vastutava isiku määramisest ja tema volituste lõppemisest tuleb
viivitamata teavitada Andmekaitse Inspektsiooni.
Isikuandmete kaitse eest vastutava isiku määramisel tuleb Andmekaitse Inspektsioonile
teatada tema nimi ja kontaktandmed (juhise lõpus on esitatud teatise näidisvorm, mis ei ole
kasutamiseks kohustuslik, vaid näidis, mis hõlbustab vastutaval töötlejal kohustuste täitmist).
Teavitamiskohustust täitmata või delikaatsete isikuandmete töötlemist Andmekaitse
Inspektsioonis registreerimata on keelatud delikaatseid isikuandmeid töödelda.
Isikuandmete kaitse eest vastutava isiku määramine ei vabasta vastutavat töötlejat kohustusest
rakendada kõiki isikuandmete töötlemisele esitatud nõudeid delikaatsete isikuandmete
töötlemisele ega ka Andmekaitse Inspektsiooni poolsest järelevalve teostamisest.
Andmekaitse Inspektsioon juhib tähelepanu, et isikuandmete kaitse eest vastutava isiku
tööülesanne hõlmab kõiki isikuandmeid asutuses, mitte ainult delikaatseid.
Isikuandmete kaitse eest vastutava isiku kohustused ja õigused
Isikuandmete kaitse eest vastutava isiku tegevuse sisuks on vastutava töötleja juures
isikuandmete töötlemise nõuete järjepidev monitoorimine.
Sisuliselt on isikuandmete kaitse eest vastutava isiku tegevus võrdsustatav siseaudiitori
tegevusega, sealjuures on oluline peamine erisus – ta on kohustatud leitud puudustest
viivitamata teavitama Andmekaitse Inspektsiooni, kui vastutav töötleja ei rakenda meetmeid
ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks.

Ta on oma tegevuses sõltumatu ja auditeerib isikuandmete töötlemise vastavust kehtestatud
nõuetele.
Isikuandmete kaitse eest vastutav isik peab registrit, mis sisaldab4:
1) isikuandmete töötleja, sealhulgas volitatud töötleja nimi, registri- või isikukood,
tegevuskoht, asu- või elukoht ja muud kontaktandmed;
2) viide isikuandmete töötlemise õiguslikule alusele;
3) isikuandmete töötlemise eesmärgid;
4) isikuandmete koosseis;
5) isikute kategooriad, kelle andmeid töödeldakse;
6) isikuandmete allikad;
7) isikud või nende kategooriad, kellele isikuandmete edastamine on lubatud.
Kui isikuandmete kaitse eest vastutav isik on isikuandmete töötlejat teavitanud avastatud
rikkumisest isikuandmete töötlemisel ning isikuandmete töötleja ei võta viivitamata
tarvitusele meetmeid rikkumise kõrvaldamiseks, teavitab isikuandmete kaitse eest vastutav
isik avastatud rikkumis(t)est Andmekaitse Inspektsiooni.
Kui isikuandmete kaitse eest vastutav isik kahtleb, millised nõuded on isikuandmete
töötlemisele kohaldatavad või milliseid turvameetmeid tuleb isikuandmete töötlemisel
rakendada, peab ta enne isikuandmete töötlemise alustamist küsima selle kohta Andmekaitse
Inspektsiooni arvamust.
Isikuandmete kaitse eest vastutav isik on oma tegevuses täiesti sõltumatu5 isikuandmete
töötlejast ning kontrollib, et isikuandmete töötleja töötleb isikuandmeid õiguspäraselt, st
isikuandmete töötlemise nõuetele vastavalt.
Nimetatud sõltumatuse tagamine on isikuandmete töötleja pädevus ja nõude eesmärgiks
on, et isikuandmete kaitse eest vastutav isik saaks tõhusalt ja takistamatult oma
ülesandeid täita.
Isikuandmete kaitse eest vastutav isik võib töötada isikuandmete töötleja alluvuses6. Töötleja
võib rakendada ka teenuse sisseostmist.
Seega võib isikuandmete kaitse eest vastutava isiku tööülesandeid täita nii füüsiline isik
töötleja alluvuses, kui ka teine juriidiline isik.
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NÄIDIS

TEATIS
ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAVA ISIKU
MÄÄRAMISEST
Juhindudes isikuandmete kaitse seaduse paragrahvides 27 ja 30 sätestatust
teatan,
et .................................................................................. infotöötlemises on delikaatsete
(ärinimi/FIE nimi)
isikuandmete töötlemise eest määratud alates ...................................................................
(kuupäev – pp/kk/aaaa)
Isikuandmete kaitse eest vastutavaks isikuks7 ......................................................................
(ees- ja perenimi,
...............................................................................................................................................
Kontaktandmed: e-post, telefon, postiaadress)
Esindusõigusliku isiku nimi

Allkiri

___________________________
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Isikuandmete kaitse eest vastutav isik peab registrit, mis sisaldab:
1) isikuandmete töötleja, sealhulgas volitatud töötleja nimi, registri- või isikukood, tegevuskoht, asu- või elukoht
ja muud kontaktandmed;
2) viide isikuandmete töötlemise õiguslikule alusele;
3) isikuandmete töötlemise eesmärgid;
4) isikuandmete koosseis;
5) isikute kategooriad, kelle andmeid töödeldakse;
6) isikuandmete allikad;
7) isikud või nende kategooriad, kellele isikuandmete edastamine on lubatud.

NÄIDIS

TEATIS
ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAVA ISIKU
VOLITUSTE LÕPPEMISEST
Juhindudes isikuandmete kaitse seaduse paragrahvides 27 ja 30 sätestatust
teatan,
et .................................................................................. infotöötlemises on delikaatsete
(ärinimi/FIE nimi)
isikuandmete töötlemise eest määratud isiku volitused lõppenud ...........................................
(kuupäev – pp/kk/aaaa)
Isikuandmete kaitse eest vastutavaks isikuks oli.....................................................................
(ees- ja perenimi,
...............................................................................................................................................
Kontaktandmed: e-post, telefon, postiaadress)
Esindusõigusliku isiku nimi

Allkiri

___________________________

