Viljar Peep, Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori 5-aastasesse ametisse nimetas valitsus mind aastal 2008 ja
uuesti 2013. Mõlemal korral pidin selleks võitma riigisekretäri korraldatud avaliku konkursi.
Mõlemal korral toetas Riigikogu põhiseaduskomisjon mu kandidatuuri üksmeelselt.
Miks kandideerisin tagasi?
Tegin seda, kuna paljud algatused on pooleli. Ka meie töövaldkond ise on kiiresti arenev. Viimastel
aastatel toimus siin palju muutusi ja veel rohkem on neid ees.
Otsime uusi koostöövõimalusi nii riigisiseselt kui rahvusvaheliselt. Ennetustöö, koostöösuhete ja
praktiliste juhenditega saavutame enamat kui järelevalve ja karistamisega. Inspektsiooni infotehnilist
asjatundlikkust tahan tugevdada. Suurt tähelepanu nõuab isikuandmete kaitse rahvusvahelise
õigusraamistiku areng.
Miks pean oluliseks isikuandmete kaitset?
Eestlased pole karjainimesed. Hindame oma kodu, pere- ja eraelu puutumatust. Kuid samas läheme
innukalt kaasa kõige uuega. Siit tulebki pidev tasakaalu otsimine – kuidas säilitada privaatsust
olukorras, kus infotehnika areneb peadpööritava kiirusega?
Infoühiskonna, digimajanduse ja e-riigi arenguks on vajalik usaldus. Kui inimestel puudub usaldus, et
nende kohta kogutud teavet kasutatakse õigesti, jääb see areng toppama. Meie ülesanne on oma
tööga aidata seda usaldust kindlustada.
Miks pean oluliseks juurdepääsu avalikule teabele?
Õigus küsida teavet asutuste tegevuse kohta on sätestatud põhiseaduses – nii nagu ka õigus pere- ja
eraelu puutumatusele.
Igaühe õigus saada teda huvitavat avalikku teavet tagab avalikkuse kontrolli avaliku võimu
teostamise ja avaliku raha kasutamise üle. Ilma asutuste tegevuse läbipaistvuseta ei saa olla ausat ja
tõhusat riiki. Kui riik teab oma andmebaaside abil inimesest järjest enam, peab tasakaalu mõttes ka
riigi toimimine olema oma kodanikele piisavalt avatud.

Mida varem tegin?
Enne praegust ametit töötasin Justiitsministeeriumis talituse juhatajana. Alustasin 1995. aastal
äriregistri korraldamise ja arendamisega. Hiljem lisandus talituse vastutusalasse ka kinnistusraamatu,
notariaadi, vandetõlkide, kohtutäiturite ja pankrotihaldurite valdkondade korraldamine ja
arendamine. Viimasel aastal ka kohtuhalduse korraldamine.
Olulisematest projektidest võin nimetada näiteks äriregistri 2-tunnist kiirmenetlust. Samuti selle
avamist välismaistele digiallkirjadele.
Loomulikult oli nende ja teistegi projektide taga paljude kolleegide ühine töö. Seetõttu võtan ka
Vabariigi Presidendilt 2008. aastal saadud Valgetähe ordenit meeskondliku tunnustusena.
Akadeemilisest taustast.
Ajaloolase diplomi sain 1993. aastal Tartu Ülikoolis. 5-aastast nominaalstuudiumi pikendas
ajateenistus Nõukogude armees.
Stuudiumi ajal hakkasin töötama õpetajana. Koolitöö kõrvalt valmis esimene taasiseseisvusejärgne
ühiskonnaõpetuse õpik gümnaasiumile (kaasautorina, 1996).
Magistritöö kaitsesin teemal „Eesti Vabariigi VI Riigikogu (1938-1940) ning tema poliitiline ja õiguslik
taust“. Doktoritöö kaitsesin raamatuga „Eesti sotsiaalpoliitilise õigusloome arengujooned 1.
omariiklusajal“.
Aastail 1995-1999 olin Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas majandusajaloo õppejõud.
Hiljem pidasin loenguid ka Sisekaitseakadeemias.
Kodusest elust: olen abielus, peres 4 last.

