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Kontrollisin riigiportaalis eesti.ee oma isikuandmete kasutamist ja avastasin, et minu kohta on
teinud päringuid asutused-ettevõtted, kellega mul enda teada mingit seost ei tohiks olla. Miks minu
andmeid vaadatud on? [1]
Kas kortermaja trepikotta võib paigaldada turvakaamera? [2]
Kuidas leida domeenide haldajaid? [3]
Kas palgalehe peab saatma e-postiga krüpteeritult? [4]
Kas tööandja võib kohustada töötajat kandma nimesilti? [5]
Mida ja kui palju tohib tööandja minu kohta küsida? [6]
Kas võistlusprotokollides tohib isikuandmeid avalikustada? [7]
Kas koolilõpetajate nimekirjade avaldamine on lubatud või mitte? [8]
Mida teha, kui avastate Twitteris ennast puudutava väärinfo või ebasündsa foto? [9]
Kuidas oma andmeid Facebookist maha saada? [10]
Facebook´i jt teiste suhtluskeskkondade kaudu inimestega kontakti võtmine? [11]
Mida peaksin arvutikasutajana silmas pidama, kui hakkan paroole valima? [12]
Milline peab otseturustuseks antav nõusolek olema? [13]
Millist otseturustust saab teha õigustatud huvi alusel? [14]
Kas juriidilise isiku esindajale või tema kontaktisiku andmetele kohaldub isikuandmete kaitse
üldmäärus? [15]
Kas mul on õigus teada, kust otseturustaja on minu e-posti aadressi saanud? [16]
Kas Internetis vabalt kättesaadavatele e-posti aadressidele võib pakkumisi saata? [17]
Kas ostutśekil tohib näidata kliendi isikuandmeid? [18]
Mille alusel toimub isikuandmete töötlemine renditööjõudu kasutades? [19]
Kuidas kustutada ID-kaardi kasutusajalugu? [20]
Minu andmed välismaa võrgulehel, kes pani? [21]
Kas tööandja võib nõuda töötajalt enda kohta karistusandmete esitamist? [22]
Mida teha, kui avastad YouTube´st video endast, mille ülespanekuks pole sinult nõusolekut
küsitud? [23]
Mida teha kui keegi on loonud suhtlusportaalis minu andmeid kasutades konto? [24]
Kas kohtulahendist saab oma nime eemaldada? [25]
Lehekülg 1 / 4

Korduma kippuvad küsimused
Avaldatud veebilehel Andmekaitse Inspektsioon (https://www.aki.ee)

Kuidas oma andmeid Google`ist, Bingist või Yahoo`st maha saada? [26]
Kas isikukood on delikaatne? [27]
Kas tööandjal on õigus lugeda minu e-kirju? [28]
Kas tööandja võib kontrollida töötaja joobeseisundit? [29]
Leidsin vlex.com ja cases.legal võrgulehtedelt oma andmed – kuidas need sealt eemaldada? [30]
Mida pean tegema, kui saan oma e-mailile rämpsposti? [31]
Kas mul on õigus saada oma surnud isa haiguslugu? [32]
Kas isikuandmete kaitse üldmäärus reguleerib haigla patsientide kohta info väljastamist ja
külastusõigust? [33]
Millal tohib avalikustada sugupuu andmeid Internetis? [34]
Miks ma pean ristsõna vastustega koos saatma oma pangakonto numbri ja isikukoodi? [35]
Milliseid andmeid võib minu kohta küsida majutusettevõte? [36]
Kas auto numbrimärk kuulub isikuandmete hulka? [37]
Kas spordiüritusel võib teha fotosid ja avaldada neid internetis koos nimega? Kas igalt inimeselt
peab võtma nõusoleku? [38]
Mis ajast alates peavad dokumendid olema dokumendiregistri kaudu kättesaadavad? [39]
Kas korteriühistu võib arve juures näidata võlgnevusi ja võlglasi? [40]
Kuidas saab sugupuuportaali geni.com-ist andmed maha? [41]
Kas ettevõte võib avaldada eraisikust võlglase nime oma kodulehel? [42]
Andmed süüteo toimepanemise ja ohvriks langemise kohta on delikaatsed isikuandmed - mis
hetkest? [43]
Kas tööandja võib töötaja nimelise e-postiaadressi pärast töösuhte lõppu avatuks jätta? [44]
Kas veebilehel küpsiste kasutamine vajab nõusolekut? [45]
Kas koos ettevõtte võlainfoga võib avalikustada juhatuse liikme isikuandmeid? [46]
Kas avalikust registrist pärit andmeid võib internetis taasavalikustada? [47]
Kes peavad tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande valdkonnas määrama andmekaitsespetsialisti? [48]
Kes tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande valdkonnas peavad tegema mõjuhinnangu? [49]
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