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5 PEADIREKTORI EESSÕNA 

 PEADIREKTORI EESSÕNA 

 

Milleks Andmekaitse Inspektsioon? 

Pere- ja eraelu puutumatus ning õigus küsida enda 

kohta kogutud teavet on põhiõigused. Samuti tagab 

põhiseadus õiguse saada teavet asutuste tegevuse 

kohta. 

Teabega seotud õigused on ajakriitilised. Mida pikem on õiguste rikkumise menetlus, seda raskem on 

küberruumi voolanud isikuandmeid kinni püüda. Küsitud avalik teave kaotab pika menetluse tõttu 

küsija jaoks väärtuse.  

Seetõttu on teabeõiguste tõhusaks tagamiseks vaja õiguskaitseasutust, kellel on piisavad uurimis-, 

otsustamis- ja sunnivolitused.  

Samas peab inspektsioon olema oma otsustes sõltumatu. Teisiti ei saa pakkuda üksikisikule 

usaldusväärset kaitset võimuasutuste ega äriettevõtete suhtes.  

 

Kaitstes üksikisiku õigusi eraelule ja avalikule teabele 

tagame ka üldisi huve. Ilma inimeste usalduseta on nii 

avalikul kui ärisektoril raske luua ja arendada e-

teenuseid ja andmekogusid. Jälgides, et isikuandmeid 

ei kasutataks vääralt, loome usaldust ja aitame kaasa 

infoühiskonna arengule. 

Kuid isikuandmete kaitstus ei mõjuta üksnes majanduslikku arengut. Võimuasutused koguvad 

isikuandmeid ka siis, kui inimene seda ise ei soovi ning mõnikord ei teagi. Seda on vaja nii riigisisese 

õiguskorra kui ka piiriülese liikumisvabaduse tagamiseks. Kuid demokraatliku õigusriigi kestlikkuse 

huvides on, et isikuandmeid ei kogutaks ülemääraselt, et nende kasutamine oleks kontrolli all ja et neid 

ei hoitaks liiga kaua.  

Avaliku teabe kättesaadavus on oluline konkreetset teavet vajavale üksikisikule. Kuid see mõjutab 

samuti tervet ühiskonda, aidates tagada tõhusamat kontrolli avaliku võimu teostamise, avaliku raha 

kasutamise ja avalike ülesannete täitmise üle.  

Inspektsioon sekkub teabeõiguste rikkumise korral nii kaebuste põhjal kui omaalgatuslikult. Ühiskonna 

ja infotehnika kiire areng nõuab meilt ka analüüsi-, ennetus- ja teavitusasutusena toimimist.  

Kaitseme õigust eraelule ja 

avalikule teabele 

Isikuandmete kaitstus ja avaliku 

teabe kättesaadavus mõjutab 

ühiskonda laiemalt  
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Pilk viis aastat tagasi ja edasi 

Mullu 1. oktoobril lõppes mu 5-aastane ametiaeg inspektsiooni peadirektorina ning mind nimetati 

samale ametikohale järgmiseks 5 aastaks. Hindan väga kõrgelt Riigikogu põhiseaduskomisjoni 

üksmeelelt toetust mu tagasinimetamisele.  

Ühe ametiperioodi lõppu ja teise algust arvestades on mõistlik teha lühike tagasi- ja edasivaade – 

milline nägi inspektsioon tänasega võrreldes välja 5 aastat tagasi ja millisena tahame end näha 5 aasta 

pärast. 

 

2007. aastal Justiitsministeeriumi haldusalasse toodud 

inspektsiooni struktuur koosnes peadirektorist, 

peadirektori asetäitjast, 3 osakonnast ja 3 talitusest. 

Kokku oli 31 koosseisulisest ametikohast mehitatud 

21,5 ametikohta, neist 8 olid juhid. 2007. a. lahkus töölt 

5, järgmisel aastal  7 ametnikku – põhjuseks eeskätt 

madalad palgad. 

Mu eelkäija kirjutas 2007. a. ettekande eessõnas, et inspektsioon on isikuandmete töötlejate 

registreerimise asutusest muutunud järelevalveasutuseks. Varasem registreerimismenetlusele 

keskendumine nõudis küll palju ressurssi, kuid oli vähese mõjuga. Selle asemel laiendati 

järelevalvetegevust: ühe talituse töötajad käisid kohapeal kontrollkäikudel, teise töötajad menetlesid 

dokumente. Valdkondlikku spetsialiseerumist polnud. 

 

2007. aastal vaatas inspektsioon läbi 110 kaebust ja 

vaiet. Mullu oli see arv 550 – täpselt 5-kordne kasv.  

Selgitustaotluste-märgukirjade arv kasvas 251-lt 

(2007) 1370-ni (2013) ehk 5,5 korda. See olnuks 

suurem, kuid vahepeal käivitasime nõuandetelefoni. 

See võimaldab anda lihtsamatele küsimustele kiire 

suulise vastuse – mullu vastasime 1344 kõnele.  

2013. aastast on inspektsiooni struktuuriüksusteks 2 osakonda. Kõik 18 ametnikukohta on 

palgafondiga tagatud, vakantse ei hoita. Töölepingulisi töötajaid ei ole – keegi ei tegele inspektsioonis 

üksnes tugiteenustega.   

Järelevalve mahulisele ja sisulisele tõhustamisele on muu hulgas kaasa aidanud: 

1) funktsionaalse spetsialiseerumise (kohapealsed kontrollkäigud või dokumendipõhine töö) 

asendamine valdkondliku spetsialiseerumisega (tervishoid, politseitöö, meedia, rahandussektor 

jne) – järelevalveametnik peab järelevalvatavat valdkonda tundma, 

2) eelistame probleeme kõrvaldavat järelevalvemenetlust karistavale väärteomenetlusele, 

3) lihtsamate asjade jaoks rakendame lihtsustatud järelevalvemenetlust, 

4) isikuandmete töötlejate registreerimismenetluse veebipõhiseks viimine võimaldas järelevalvesse 

lisajõudu tuua, 

5) teeme korrapäraselt õiguskvaliteedi sisehindamist. 

Inspektsioon 2007. a.:  

ametnikke 21,5, vaatasid läbi 110 

kaebust, 251 selgitustaotlust 

Inspektsioon 2013. a.:  

ametnikke 18, vaatasid läbi 550 

kaebust, 1370 selgitustaotlust + 

1344 nõuandetelefoni kõnet 

https://www.riigiteataja.ee/akt/12792279
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Reageeriv järelevalve- ja väärteomenetlus tegeleb üksikjuhtumitega. Kuid piltlikult öeldes: puudega 

tegelemise kõrval tahame tegeleda ka metsaga. Oleme võtnud kasutusele uued omaalgatuslikud 

järelevalvevormid – seired ja auditid. Seired hõlmavad palju objekte mingis olulises küsimuses. Auditid 

on suurte ja/või tundlike organisatsioonide läbivalgustuseks, et probleeme ennetada. 

Reageerivast järelevalvest ülejäävat ressurssi püüame kasutada nii mõjusalt kui võimalik. 

Inspektsioonis on 1 andmeturbeeksperdi asemel IT-nõunik ja 2 turbeeksperti, ilma et üldkoosseis 

kasvanuks. Teavitustööga tegelevad 3 nõunikku (avalike suhete nõunik, IT-nõunik, üldosakonna 

nõunik). Õigusanalüüsi ja õiguskvaliteedi tagamisega tegeleb õigusnõunik. 

Et asutus ei keskenduks liigselt reageerivale menetluskonveierile, planeerime igaks aastaks detailselt 

omaalgatuslikud tegevused nii järelevalve kui ennetuse, teavituse ja analüüsi alal.  

 

Milline näeb inspektsioon ning teabeõiguste valdkond 

välja 5 aasta pärast?  

Meie põhiülesandeks on üksikisikute õiguste kaitse 

võimuasutuste, samuti üksikisiku õiguste kaitse ettevõtete suhtes. Kuid kõige kiiremini kasvavad 

töövood, kus üksikisik nõuab kaitset teise üksikisiku vastu. See trend saab ilmselt vaid süveneda – 

nimetagem vaid ühis- ehk sotsiaalmeediat, igaühele üha kättesaadavamat salvestus- ja jälgimistehnikat 

(sh droone), näotuvastustarkvara. Teavet üksikisikute kohta tekib üleilmses küberruumis kogu aeg üha 

enam.  

Järelevalveasutuste liigset sekkumist eravaidlustesse peaks loodetavasti kitsendama 1.7.2014 jõustuv 

korrakaitseseaduse § 4 lg 2. Seda arvestades prognoosin, et kui inspektsioonile ei panda uusi mahukaid 

ülesandeid, siis oleme 5 aasta pärast ilmselt sama suur kui täna. Usun, et dokumendikäibe ning 

veebipõhise järelevalve automatiseerimine peaks aitama koormuse kasvuga toime tulla. 

Ennetus- ja teavitustöö tõhustamiseks kasvab võrgustike arv, mida inspektsioon kas veab või milles 

osaleb. 

Prognoosida võib ka rahvusvahelise töö osakaalu kasvu. Esiteks kasvab ilmselt töömaht Euroopa 

andmekaitseasutuste ühises töörühmas – sõltumata sellest, kas ja millisel kujul 2012. a. Euroopa 

Komisjoni algatatud andmekaitseõiguse reform teostub. Teiseks suureneb praktiline piiriülene 

ennetus- ja järelevalve-alane koostöö. Eesti, Läti ja Leedu andmekaitseinspektsioonide koostöö on 

olnud edukas. Vajame piiriülest ühistegevust ka teiste maadega, kellega meie majandus on rohkem läbi 

põimunud. 

Loodetavasti õnnestub Eestil koos teiste mõttekaaslastest liikmesriikidega aidata kaasa piiriülese 

isikuandmete kaitse alase koostöö tõhustamisele, kuid pidurdada ülereguleerimist, halduskoormuse 

asjatut kasvu ja ohte avatud ühiskonnale. Inspektsioon panustab rahvusvahelises plaanis praktilise 

koostöö tõhustamisele.  

Infoühiskonna ja tehnika areng toob järgmistel aastatel ilmselt rohkelt uusi väljakutseid. Avaliku teabe 

avaandmetena taaskasutus ei ole tegelikult Eestis seni veel suurt hoogu sisse saanud. Nõue avalikustada 

Teabeõigused ja inspektsioon 

aastal 2018 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014113#para4
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teave masinloataval kujul ja tervikliku andmekogumina allalaetavana ei ole esiteks piisavalt ellu 

rakendatud ja teiseks ei ole ettevõtjad seda piisavalt kasutama hakanud. 

Enamik õigusnorme andmekogude pidamise ja kättesaadavuse kohta pärineb paberilt digitaalkujule 

ülemineku ajast, mil võimalik oli teha vaid üksikpäringuid. On ette näha, et see temaatika vajab 

seadusandlikku ja halduslikku revisjoni. Avaliku sektori andmekogude kirevuse amplituudi arvestades 

saab ilmselt valdavaks ad hoc reageerimine lähemate aastate jooksul. 
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Kokkuvõte mullusest tööst 

Info- ja sidetehnika ning infoühiskonna areng on kiire. 

Isikuandmete kaitse ja avaliku teabe õigustikus on 

seetõttu ulatuslik „hall“ ala. Määratlemata õigusmõisted 

(nt. ülemäärane kahjustamine, avalik huvi) vajavad seetõttu pidevalt tõlgendamist. Eesti õigus- ja 

keeleruumi väiksust arvestades tekib meil erialane õigusteaduslik kommentaarium ja kohtupraktika 

aeglasemalt kui suuremais riikides.  

Seetõttu peab inspektsioon rohkem rõhuma juhendiloomele, õigustavade kujundamisele, et tagada 

avalikus halduses ja äritegevuses hädavajalikku õigusselgust ja õiguskindlust. 

Inspektsioon on igal aastal võtnud ette mõne olulisema „halli“ ala teema, korraldanud sellealaseid 

seireid, uuringuid ja asjaosalisi kaasava arutelu ning lõpuks võtnud erialase mõtte ja praktilised 

probleemid juhendiks.  

 

Mullu oli selliseks keskseks temaatikaks jälgimis- ja 

salvestusseadmete kasutamine. Püüdsime läheneda 

kompleksselt: kaamerate isiklikul otstarbel 

kasutamine, avalikus kohas ja avalikul sündmusel 

salvestamine, turvakaamerad, lepingu täitmise tagamiseks ja ajakirjanduslikul eesmärgil 

jäädvustamine, kaamerad laste-, haridus- ja ametiasutustes jne. Üheks vaidlusi tekitavaks probleemiks 

oli näiteks, kas lasteaed ja kool on filmimise ja pildistamise mõttes avalikuks kohaks (kus selleks 

nõusolekut ei ole vaja) ja kui on, siis mis ulatuses. 

Inspektsiooni õigusnõunik Maris Juha eestvõttel koostatud „Kaamerate kasutamise juhend“ läbis meie 

esimese juhendina ka eelnõude infosüsteemis avalikustamise.  

 

Uute juhendite koostamise kõrval püüame hoida „elus“ 

ka oma teisi olulisi juhendeid – viidata neile oma 

igapäevatöös ning jälgida muutmisvajadusi. Osutus, et 

2011. a. koostatud töösuhetes isikuandmete töötlemise juhendile lisaks kerkis vajadus katta 

põhjalikumalt töötaja arvuti ja nutiseadmete kasutuse privaatsust.  

Kui erasuhetes on see kaetud eraisiku sõnumisaladuse ning sideettevõtja andmekaitse- ja 

saladuskohustusega, siis samade seadmete töösuhetes kasutamisel tekib õiguslik kolmnurk – töötaja ei 

ole sideettevõtja klient. Inspektsiooni IT-nõuniku Urmo Parmu eestvõttel valminud juhend „Töötajate 

arvutikasutuse privaatsus“ seob kokku niihästi infotehnilised kui õiguslikud selgitused. 

Vastused töötajaid ja tööandjaid enam huvitavatele küsimustele avaldame lisaks enda võrgulehe 

korduma-kippuvate-küsimuste rubriigile ka Tööinspektsiooni hallatavas tööelu portaalis. 

 

Vajadus juhendiloome järgi 

Kaamerajuhend 

Töötajate eraelu kaitse 

https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/Kaamerate%20kasutamise%20juhis.pdf
http://eelnoud.valitsus.ee/main#2xDQgnTi
https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/T%C3%B6%C3%B6tajate%20arvutikasutuse%20privaatsus_.pdf
https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/T%C3%B6%C3%B6tajate%20arvutikasutuse%20privaatsus_.pdf
http://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/toosuhted
http://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/toosuhted
http://www.tooelu.ee/et/teemad/tooleping/andmekaitse-toosuhetes
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Kindlustuses kerkis mullu üles mitmeid küsimusi – 

kolmandate isikute andmete kasutamine, isikuandmete 

töötlemise nõusolekute säilitamine, kliendiandmete liikumine koos tööandjat vahetava maakleriga. 

Juhtivinspektor Merit Valgjärve eestvõttel viisime läbi ka liisingufirmade seire seoses isikuandmete 

kindlustusseltsidele edastamisega.  

Panganduses uurisime isikuandmete töötlemist lepingu-põhiselt ja nõusoleku-põhiselt ning 

korraldasime praktikast ülevaate saamiseks samuti seire. Suuremad probleemid ilmnesid otseturustuse 

alase nõusolekuga. Praeguseks on pangad sellealast praktikat kohendatud. 

Põhjalikke täiendusi praktikas ilmnenud probleemide põhjal tegime maksehäirete avaldamise juhises. 

 

Inspektsiooni IT-grupi komplekteerimine on oluliselt 

parandanud info- ja sidetehnika alast selgitus- ja 

teavitustööd. Avaldame praktilisi selgitusi-õpetusi ajakirjanduses ja arvutivõrgus. IT-nõunik Urmo 

Parmu 9 praktilist soovitust nutitelefoni turvaliseks kasutamiseks kogus inspektsiooni facebooki-seinal 

üle 21 tuhande vaatamise. Facebooki rakenduste seadistamise õpetust vaadati üle 10 tuhande korra, 

lastevanematele suunatud lapse arvuti võrgulehitsejate seadistamist pea 10 tuhat korda, arvutis ID-

kaardi kasutusajaloo kustutamist 4 tuhat korda. 

Ettevõtjate abistamiseks, kellel on privaatsuse ja infoturbe alane usaldusväärsus keskmisest olulisem, 

koostasime Soome materjali eeskujul infovara bilansi. Ettevõtluses tavapärase aastaaruandluse raames 

saab seda kasutades viia läbi isikuandmete kaitse ja infoturbe alase enesehindamise ning soovi korral 

see ka klientide ja partnerite usalduse suurendamiseks avalikustada. Infovara bilanss vajab käibesse 

tulemiseks täiendavat propageerimist. 

Teavitustööd tegime ka erinevate koostöövormide kaudu – projektis „Targalt Internetis“, Ajaloo- ja 

Ühiskonnaõpetajate Seltsiga ning veebikonstaablitega. Õpetajatele koostasime nõunik Silver Sarapuu 

eestvedamisel koolis abimaterjalina kasutamiseks eraelu kaitse teemalised koomiksid. 

 

Koostöös Tartu Ülikooliga korraldasime 9.-10. jaanuaril 

2013 konverentsi „Privaatsuse ja andmekaitse eetilised 

küsimused. Globaalsed ja lokaalsed väljakutsed“. 

Esinejate valik oli muljeltavaldav – mitmed 

tippteadlased Eestist ning rahvusvahelise tuntusega välislektorid, sh prof. Beate Rössler ning Euroopa 

andmekaitseinspektor Peter Hustinx. Konverentsi patrooniks oli Vabariigi President, kes pidas kas 

esimese sisulise ettekande.  

Niivõrd kõrgetasemelise ja samas laiahaardelise teadusürituse eest peame eeskätt tänama ülikooli 

eetikakeskuse juhatajat prof. Margit Sutropit ja tema meeskonda. Konverentsi auditoorium oli valdavalt 

õigusteadusliku või infotehnilise taustaga ning usun, et mõlemale seltskonnale avaldas muljet nende 

igapäevatöö mõtestamine eetiliste väärtuste kaudu. 

 

Selgitus- ja teavitustöö 

Rahandussektor 

Konverents koostöös Tartu 

Ülikooli eetikakeskusega 

https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/liisingute%20seire%202013.pdf
https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/Pankade_seire2013.pdf
https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/makseh2irete_juhis_2013_11.10_1.rtf
https://www.facebook.com/permalink.php?id=135347539863880&story_fbid=547234502008513
https://et-ee.facebook.com/pages/Andmekaitse-Inspektsioon/135347539863880
https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/Infovara%20bilanss_03%2012%202013%20final_1.pdf
http://www.aki.ee/et/noortele/koomiksid
http://www.aki.ee/et/privaatsuse-ja-andmekaitse-eetilised-kusimused
http://www.aki.ee/et/privaatsuse-ja-andmekaitse-eetilised-kusimused
http://www.eetikakeskus.ut.ee/et
http://www.eetikakeskus.ut.ee/et
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Avaliku teabe kättesaadavuse tagamiseks viisime 

peainspektor Elve Adamsoni eestvõttel võrgulehtede ja 

dokumendiregistrite põhjal läbi järjekordse 

riigiasutuste seire, avaldasime valgusfoori-värvidega 

tähistatud tulemused. Inspektsiooni nõukoda valis viie finalisti seast läbipaistvaima asutuse – auhinna 

võitis ülekaalukalt Riigikontroll. Mitmendat aastat tegutseb inspektsiooni vedamisel praktiliste 

probleemide lahendamiseks valitsusasutuste avaliku teabe ja isikuandmete kaitse koordinaatorite 

võrgustik. 

 

Andmekogude kooskõlastamine riigi infosüsteemi 

haldussüsteemis on asutuste-vaheline menetlus, mis on 

välispidiselt kuiv ja igav ning mille vastu avalikkus 

erilist huvi ei tunne. Erandiks kujunes Tallinna 

ühistranspordi piletimüügi infosüsteemi kooskõlastamine.  

Kuna omavalitsus eiras inspektsiooni ja Riigi Infosüsteemi Ameti õiguslikke ja infoturbelisi märkusi 

ning võttis kasutusele kooskõlastamata andmekogu, algatasime eraldi järelevalvemenetluse, millesse 

kaasasime eksperdid niihästi nimetatud ametist kui Registrite ja Infosüsteemide Keskusest. Selle 

tulemusena lühendati isikustatud andmete säilitamise tähtaegu, tugevdati turvalisust ning muudeti 

omavalitsuse asjaomaseid õigusakte ning andmekogu läbis kooskõlastusmenetluse.  

Kõik järelevalve tulemusena tehtud muudatused olid sellised, mis asjade tavalise käigu korral oleks 

välja tulnud  andmekogu asutamiskavatsuse kooskõlastamise või hiljemalt kasutusele võtmise 

kooskõlastamise faasis.  

Usutavasti on see õppetunniks kõigile riigi- ja omavalitsusasutustele – tagantjärgi andmekogudes 

andmekaitse probleemide lahendamine on kallim ja tülikam kui nende väljasõelumine kooskõlastamise 

käigus.  

Andmekogude reguleerimise ja haldamise alaste praktiliste küsimuste lahendamiseks koostasime 

„Andmekogude juhendi“. 

 

Piiriüleses tegevuses jätkus ka mullu Baltimaade 

andmekaitseinspektsioonide koostöö ning ühise 

metoodikaga läbiviidavad järelevalved kokkulepitud 

teemadel.  

Lõpetasime Radisson Blue Hotel kaubamärki kasutavate hotellide kolmepoolse seire. Kasiinode seires 

avastasime Eestis seaduselünga videosalvestiste ja kliendiandmete säilitamise maksimumtähtaja osas, 

mille täitmiseks andsime kokkuleppel õiguskaitseasutuste ja hasartmängukorraldajate liiduga 

soovituse. 

Üleilmse eraelu kaitse võrgustikku (GPEN) koondunud andmekaitseasutused viisid mais 2013 läbi 

Interneti rehitsemise päeva seire. Selle raames uurisime Eestis 40 suurima jaekaubandusettevõtte 

privaatsuspoliitika olemasolu ja arusaadavust.   

Ennetustöö avaliku teabe 

kättesaadavuse alal 

Tallinna piletimüügi andmekogu 

kooskõlastamine 

Rahvusvaheline koostöö 

http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/L%C3%A4bipaistvama%20riigiasutuse%20seire.xls
http://www.aki.ee/et/avalik-teave/andmekogude-kooskolastamine
http://www.aki.ee/et/avalik-teave/andmekogude-kooskolastamine
http://www.aki.ee/et/uudised/pressiteated/andmekaitse-inspektsioon-lopetas-tallinna-piletimuugisusteemi
http://www.aki.ee/et/uudised/pressiteated/andmekaitse-inspektsioon-lopetas-tallinna-piletimuugisusteemi
https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/Andmekogude%20juhend.pdf
http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/Interneti%20seire%20p%C3%A4eva%20kokkuv%C3%B5te.doc
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Andmekaitsedirektiivi 46/95/EÜ artikli 29 alusel moodustatud Euroopa andmekaitseasutuste 

töörühma tegevuse eesmärk on direktiivi kohaselt aidata kaasa direktiivi ühtlustatud rakendamisele. 

Tänini on töörühma ülekaalukalt mahukaim tegevus arvamuste (juhendite) koostamine, selles on 

saavutatud mõõtuandev tase. Tegeletakse ka poliitikanõustamisega – viimasel ajal eriti EL 

andmekaitseõiguse reformiga ning koordineeritakse rahvusvahelist tähelepanu pälvinud kaasuste 

lahendamist, vajadusel antakse mõnele liikmesasutusele tegutseda kogu töörühma nimel.  

 

Inspektsioon esines 2013. a. oktoobris toimunud töörühma täiskogul algatusega tuua edaspidi 

regulaarselt päevakorda ka praktilise koostöö korraldamist – juhtimiskogemuste vahetamist ning 

sujuvate piiriüleste koostööprotseduuride kokkuleppimist. Algatus leidis toetust, sellega liitusid 

Ühendkuningriigi kolleegid. Kõigil järgmistel täiskogudel on arutatud ka meie ühiselt ettevalmistatud 

päevakorrapunkte. 

 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm
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Inspektsiooni poole pöördumiste arv on tuntavalt 

kasvanud – seda nii selgitustaotluste-märgukirjade 

osas, nõuandetelefoni kõnede kui ka kaebuste-vaiete 

osas. Seda näitab mulluste ja tunamulluste näitajate võrdlus: 

 
2012 2013 

Selgitus-teavitustöö   

1. Selgitustaotlused ja märgukirjad 877 1370 

2. Nõuandetelefoni kõned valveametnikule 1160 1344 

3. Koolitused (ise korraldatud või koolitajana osaletud) 18 19 

Järelevalvetöö   

4. Kaebused ja vaided (vastu võetud) 404 550 

5. Ettepanekud ja soovitused (tehtud järelevalve käigus) 196 287 

      5.a) sh omaalgatusliku järelevalve käigus 105 108 

6. Ettekirjutused (tehtud järelevalve käigus) 187 121 

      1.6.a) sh standardsed ettekirjutused registreerimiskohustuse alal 130 68 

7. Kohapealsed kontrollkäigud (tehtud järelevalve käigus) 23 15 

8. Võrdlevad seired (seiratakse korraga palju objekte kindlas aspektis) 4 4 

9. Auditid (asutuse/ettevõtte terviklik andmekaitseline hindamine) 7 5 

Karistamine ja haldussund   

10. Väärteoasjad (lõpetatud menetlusi), sh 43 29 

      10.a) rahvastikuregistri väärkasutuse asjus 34 5 

      10.b) politsei andmekogu väärkasutuse asjus 4 8 

      10.c) terviseandmete väärkasutuse asjus 2 6 

11. Väärteotrahvid ja sunnirahad  39 22 

Load, kooskõlastused ja erimenetlused   

12. Delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimised (taotluste arv, 

sh vastutavate isikute kohta käivad taotlused) 
608 602 

13. Avaliku sektori andmekogude kooskõlastamised 84 89 

14. Andmesubjektide taotlused enda andmete asjus Schengeni, Europoli jt 

rahvusvahelistes infosüsteemides 
4 6 

Õigustavade kujundamine, poliitikanõustamine   

15. Juhendid 4 12 

16. Põhjalikumad nõustamised asutustele ja ettevõtetele (vähemalt 1 

kohtumine) 
56 69 

17. Arvamused õigusaktide eelnõude kohta (ilma andmekogude 

kooskõlastamise käigus avaldatud  arvamustega andmekogude 

põhimääruste kohta, vt rida 13) 

21 30 

  

 

Põhilised töövood arvudes 
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Rikkumistele reageerimisel on inspektsioonis jätkuvalt 

esimeseks valikuks rikkumise võimalikult kiire 

lõpetamine, mitte karistamine.  

Sellist lähenemist toetab ka Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti jaanuaris 2014 avaldatud uuring „Access 

to data protection remedies in EU member states“ – andmesubjektid, kelle õigusi on rikutud, on eeskätt 

huvitatud rikkumise kiirest lõpetamisest.  

Inspektsiooni hinnangul on sama eesmärk ka vaidlustel avaliku teabe kättesaadavuse üle – 

teabenõudjat huvi on kiire ja lihtne menetlus teabele juurdepääsu saamiseks.  

Võrdluseks – isikuandmete kaitse ja avaliku teabe järelevalveasjades tehti 287 ettepanekut-soovitust ja 

üksnes 53 juhul ettekirjutus.1 Valdavas osas juhtudest lõpebki rikkumine ettepaneku või soovituse 

saamisega.  

Karistava reageerimise (väärteomenetluste) maht on vähenenud, valdavalt hõlmab see tundliku sisuga 

registritele ametialase juurdepääsuõiguse väärkasutust. Kuna siin on rikkumine juba toiminud, siis ei 

ole ettepanekuid-ettekirjutusi tegev järelevalve enam asjakohane, mistõttu inspektsioon reageerib neile 

alati väärteoasja algatamisega.  

Oluliselt on paranenud olukord rahvastikuregistriga. Tunnustame registri eest vastutava 

Siseministeeriumi aastatepikkust süsteemset kasutusseiret. Ilmselt oli abi ka sellest, et inspektsioon 

käsitles teemat ajakirjanduses.  

Maanteeameti andmekaitseauditi käigus vaatlesime liiklusregistri kinnise osa isikuandmete kaitstust – 

see sisaldab sõidukijuhtide rahvastikuregistri põhist kontaktandmestikku, samuti terviseandmeid. 

Tänaseks on ka Maanteeamet rakendanud registri väärkasutamise tõkestamiseks tehnilisi meetmeid ja 

sisekontrolli ning teatab mullu sõlmitud leppe kohaselt rikkumiskahtlustest inspektsioonile väärteoasja 

algatamiseks. 

 

                                                           
1
 Arvestamata delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimise kohustuse 68 järelevalveasja. Need on lihtsad 

menetlused, kus eraldi menetluse algatamise ja arupärimise ning ettepaneku tegemise faase ei ole – rikkumine on 

ilmne ning kohe tehakse standardses sõnastuses ettekirjutus.  

Järelevalve- ja karistuspoliitika 

http://fra.europa.eu/en
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-access-data-protection-remedies_en.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-access-data-protection-remedies_en.pdf
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Tänavusest tööst  

Analüüsi- ja teavitustöö tänavuseks prioriteediks valisime e-äri ning väikeettevõtluse. E-kaubanduse 

ulatus on Eestis uuringu kohaselt alla Euroopa keskmise. Samas on tegemist sellise ettevõtlusalaga, kus 

väikestel uutel tulijatel on lihtne alustada (väiksem algkapitali vajadus).  

Korraldasime isikuandmete kaitse päeva tähistamiseks traditsioonilise jaanuarikonverentsi asemel 

koos Tarbijakaitseametiga ümarlaua ettevõtlusorganisatsioonidele ja seotud riigiasutustele. Seal 

kuuldud mõtteid ja soovitusi kasutame edasises töös. Püüame koostöös Tarbijakaitseameti ning 

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumiga aidata kaasa oskusteabe kättesaadavusele ning e-

kaubanduse usaldusväärusele. 

Koostame praktilised juhendid e-äridele ja väikeettevõtjatele, mis õpetaksid, kuidas isikuandmete 

alased õiguslike nõuetega, samuti infoturbeliste vajadustega lihtsalt hakkama saada. Nende juurde 

koostame ettevõtjaile vajalikke tüüpjuhtude jaoks soovituslikke näidistekste. Eeldame, et meie 

materjale saab ühe osana kasutada ka sisult laiemas koolitus- ja nõustamistegevuses. 

Osaleme ka Tarbijakaitseameti teavitusüritustel ning e-kaubanduse ettevõtete seires. Koostöö 

Tarbijakaitseametiga toimib ka muudes valdkondades. Jätkame mullu koos alustatud kiirlaenukontorite 

seiret ja probleemsemate järelevalvet.  

Tänavu seirame ka elektroonikaseadmete utiliseerimisega tegelevaid ettevõtteid, selle tulemusena on 

kavas koostada juhend seadmetes isikuandmete kustutamiseks. Samuti seirame digitelevisiooni 

teenuse pakkujate kasutajatingimusi isikuandmete töötlemise alal. Praktiline õiguslik-tehniline juhis 

valmib isiklike nutiseadmete tööalase kasutamise kohta. 

Mitmed tegevused on suunatud tervishoiule ja hoolekandele.  Muuhulgas on kokku lepitud 

Terviseametiga ühisjärelevalve e-tervise andmekvaliteedi alal, kasutades Sotsiaalkindlustusameti 

tähelepanekuid (probleemid dokumendipõhise invaliidsuse määramisega). Samuti kavatseme käivitada 

eeskätt meedikutele suunatud tervishoiualase andmekaitse netifoorumi, tegemaks teavitust ja saamaks 

tagasisidet. Vedavaks partneriks on siin e-tervise sihtasutus. Algatasime raviteenust pakkuvate spaade 

ja sanatooriumide seire, samasuguse metoodikaga toimub see ka Läti ja Leedu 

andmekaitseinspektsioonides. 

Õigus eraelule (isikuandmete kaitstusele) ning õigus sõnumisaladusele on Eestis reguleeritud erinevalt 

ning ka nende õiguste rikkumist karistatakse erinevalt. Piiritlemaks nende kahe põhiõiguse vahekordi 

koostasime selgitava analüüsi, millele ootame õiguskantsleri, riigiprokuratuuri, advokatuuri jt 

osapoolte arvamusi. 

Välisministeeriumiga oleme kokku leppinud, et nad lülitavad konsulaarasutuste auditeerimisse ka 

andmekaitseküsimustiku ning vahetame sel teemal infot. Piiriülese Euroopa viisainfosüsteemi 

korrektse ja turvalise pidamise huvides teeme ühtlustatud järelevalve koos Leedu 

andmekaitseinspektsiooniga. 

Elektroonilise otseturustuse valdkonnas korraldame lisaks dokumendipõhisele menetlusele tänavu ka 

omaalgatuslikke kontrollkäike isikuandmete töötlemise kohtade juurde. 

http://www.mkm.ee/public/Lopparuanne_-_E-ari_ja_e-kaubandus_1_6_avalik_2013.pdf
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Avaliku teabe kättesaadavuse tagamise alal osalesime Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 

veetavas avaandmete ehk avaliku teabe masinloetava taaskasutamise rohelise raamatu koostamisel.  

Oleme praeguseks aru saanud, et avaliku teabe seaduse üldjuhend vajab eraldi avaandmeid käsitlevate 

soovituste peatükki. Samuti on kavas üldjuhendi täiendamine riigihangete avalikkuse ja Euroopa Liidu 

tõukefondide vahendite avalikkuse peatükkidega. 

Juurdepääsu avalikule teabele võib piirata üksnes seaduse alusel. Veebruaris lõpetasime avaliku teabe 

juurdepääsupiirangute seire. Selle käigus kaardistasime kõik piirangud, mida riigiasutused oma 

tegelikus töös kasutavad. Lisaks avaliku teabe seadusest tulevatele piirangutele on veel rohkem 

piirangud sätestatud eriseadustes või siis nendest tuletatud. Inspektsioonile teatati kokku 177 piirangu 

kasutamisest. Peale suhtlemist puudutatud asutustega leidsime, et lõplikus õiguspäraste piirangute 

loetelus saab täna kehtivaid seadusi, välislepinguid ja EL otsekohalduvaid õigusakte arvestades olla 86 

piirangut. 

Rahvusvahelises koostöös jätkame lisaks Balti ühistegevustele praktilise koostöö edendamist eeskätt 

Euroopa andmekaitseasutuste töörühma ning üleilmse eraelu kaitse võrgustiku (GPEN) raames. 

https://www.aki.ee/et/juurdepaasupiirangute-seire-kokkuvote
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Poliitikasoovitused aastaks 2014 

 

Ettevõtjal, kelle tegevuses on oluline, et kliendid ja 

partnerid usaldaksid teda isikuandmete töötlejana, 

soovitame isikuandmete kaitse algusest peale e-

teenuste ja infosüsteemide loomisesse lõimida. Tagantjärele tegemine on kallim. Meie võrgulehel leiate 

lõimitud andmekaitse põhimõtted ning andmekaitse ja andmeturbe eneseabiküsimustiku. Sealsamas 

avaldame praegu koostatavad spetsiaalselt väikeettevõtlusele ja e-ärile suunatud isikuandmete kaitse ja 

teabeturbe juhendid. 

 

Sealjuures  jälgige, et inimene saaks soovi korral kergelt ja lihtsalt teada, kas, miks ja kuidas tema 

andmeid ettevõttes koguti ja kasutati. See käib nii klientide, reklaamisaajate nimekirjas olijate kui ka 

oma töötajate kohta. Eriti oluline on see veebipõhistes teenustes ja otseturustuses. Heaks tavaks võiks 

saada sellekohaste lihtsas keeles selgituste avaldamine ettevõtte võrgulehel. Enesekohase info 

kättesaadavus tõstab ettevõtte usaldusväärsust, kuid on ühtlasi seadusega tagatud igaühe õigus, mis 

kehtib ka väljaspool avalikku sektorit. 

 

Samuti soovitame ettevõtjatel jälgida, kuidas avalik sektor avab lähiajal andmekogusid masinloetaval 

kujul taaskasutamiseks. Avaandmed avavad uusi võimalusi nutikate ja edasiviivate ärilahenduste 

loomiseks. 

 

 

Avaliku sektori asutuste juhtidel soovitame asuda 

läbimõeldult avaliku teabe taaskasutamise nõuete 

rakendamisele. Hädavajalik on enne isikuandmete 

avaandmetena käibesse andmist teha eraelu riive mõjuhindamine. Lähemad soovitused leiate 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvõttel ning inspektsiooni osalusel koostatavast 

avaliku teabe masinloetava avalikustamise rohelisest raamatust. Muret teeb, et rohelise raamatu 

poliitikasoovitused ei ole sidestatud riigieelarvega. Eriti oluline on see tasuta kättesaadavuse 

rakendamisel seni teenustasust rahastatud andmekogude infoteeninduse juures (Maa-ameti ja 

kohturegistrite teenused). 

 

Isikute poolt asutustesse saadetavad pöördumised on suuremahuline dokumendikäive, mis vähe 

automatiseeritud ja lahendustelt asutuseti killustatud. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

ning Riigi Infosüsteemi Amet on astunud samme, et töötada välja Eesti teabeväraval www.eesti.ee 

põhinevaid ühtseid lahendusi. See oleks pöördujatele lihtsam (üks värav Internetis avaliku sektoriga 

suhtlemiseks), võimaldaks asutustel säästa käsitsitöö ning IT-kulude pealt. Samuti tugineks see 

turvalisele andmeedastusele – erinevalt tavalisest e-postist. Muuhulgas võimaldaks dokumentide 

sisemine struktureerimine automatiseeritult hallata avaliku teabe juurdepääsupiiranguid. Kutsume 

kõiki asutusi üles oma digisuhtluse kanaleid ühtsele teabevärava-põhisele lahendusele viima. Mul on 

heameel kinnitada, et inspektsioon on ise samuti sellega algust teinud.   

 

Soovitame kõigil asutustel meeles pidada, et andmekogude kooskõlastamine riigi infosüsteemi 

haldussüsteemis on mõeldud probleeme ennetavaks sõelaks. Tallinna ühistranspordi piletimüügi 

andmekogu ümber toimunu peaks olema kõigile riigi- ja omavalitsusasutustele õppetunniks, et 

kooskõlastamise eiramine ja tagantjärgi IT-lahenduste ümbertegemine on tülikam ja kulukam. 

Soovitused ettevõtjaile 

Soovitused asutuste juhtidele 

http://www.privacybydesign.ca/content/uploads/2009/08/7foundationalprinciples-estonian.pdf
https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/eneseabi%20kysimustik%2019022013_1.rtf
http://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/juhised
http://opendata.riik.ee/
http://opendata.riik.ee/
http://www.eesti.ee/
http://www.aki.ee/et/avalik-teave/andmekogude-kooskolastamine
http://www.aki.ee/et/avalik-teave/andmekogude-kooskolastamine
http://www.aki.ee/et/uudised/pressiteated/andmekaitse-inspektsioon-lopetas-tallinna-piletimuugisusteemi
http://www.aki.ee/et/uudised/pressiteated/andmekaitse-inspektsioon-lopetas-tallinna-piletimuugisusteemi
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Praktiliste nõuannetena andmekogude loomise ja reguleerimise asjus soovitame kasutada 

„Andmekogude juhendit“. 

 

 

Rahvastikuregistri elukoha- ja kontaktteabe 

ebarahuldavale andmekvaliteedile juhtis inspektsioon 

tähelepanu nii 2008. a. kui 2011. a. ettekannetes. Sel on 

tõsiselt halvendav mõju kogu avaliku sektori 

asjaajamise kiirusele, tõhususele ja kulukusele. 

 

Pean edasiminekuks 16.02.2011 vastuvõetud 

rahvastikuregistri seaduse muudatusi, mille kohaselt elukoha ja sidevahendite muudatuste tegemine 

võib toimuda ka kohtu, notari, täituri ning valitsuse määrusega sätestatud muu asutuse kaudu, kellega 

inimene kokku puutub. Samuti selget keeldu, et teised asutused ei looks endale oma 

menetlusandmestiku põhjal dubleerivaid mini-rahvastikuregistreid. Inspektsioon on dubleerimise 

vältimist kontrollinud ka oma järelevalvetöös. 

 

Kahjuks oleme rahvastikuregistri andmekvaliteedi parandamisega jäänud poolele teele – 

menetlusseadused  ei haaku rahvastikuregistri seaduse loogikaga. Asutuste loetelu, mille kaudu saab 

täiendavalt uuendada rahvastikuregistri andmeid, on piiratud (nt. puuduvad töötu- ja haigekassa, 

elukohateadetega ei tegele Kaitseressursside Amet). Samuti põhjustab pudelikaela efekti 

elukohaandmete õigsuse kontrollimine (kas inimene on elukoha omanik või kas tal on omaniku 

nõusolek). Kolmandaks tuleks suuremat rõhku panna elektroonilise kontaktandmestiku kogumisele ja 

kvaliteedi tagamisele. 

 

Inspektsioon soovitab andmekvaliteedi tagamiseks:  

1) menetlusseadused (haldus-, väärteo-, kohtu-, tsiviiltäitemenetlusõigus) peaksid esimese valikuna 

lähtuma elektroonilisest suhtlemisest (eriti alahindab seda väärteomenetlusõigus),  

- tuua laiemasse käibesse @eesti.ee–lõpulised aadressid, pakkudes nende seadistamist 

korduvate toimingute juures, kus inimesed avaliku sektoriga arvutivõrgu vahendusel 

suhtlevad, ning andes seadistamisele õigusliku tagajärje, 

- sätestada elektrooniliste kontaktandmete menetlusdokumentide kättetoimetamiseks 

kasutamise eeldamine, kui isik asutusega ise elektrooniliselt suhtleb (täna on selleks 

vaja fikseerida eraldi nõusolek, ebasobiva menetluskäigu puhul võib isik nõusoleku osas 

ümber mõelda); 

2) haakida menetlusseadustesse rahvastikuregistri andmete õigsuse eeldamine ning menetluslik 

tagajärg nende uuendamata jätmise korral (analoogselt äriregistri aadressandmete õigsuse 

eeldamisega juriidiliste isikute puhul);  

3) anda kättetoimetamise osas lisaks elukohale õiguslik tähendus ka rahvastikuregistrisse kantavale 

viimasele muule viibimiskohale (mis avaldatakse menetluses ning sisestatakse asutuse poolt 

rahvastikuregistrisse – v.a. kui inimene põhjendatult  taotleb, et need andmed jääksid kasutatavaks 

üksnes konkreetses menetluses); 

4) laiendada asutuste ringi, kes elukoha, viibimiskoha ja sidevahendite andmete muudatusi 

rahvastikuregistrisse esitavad. 

 

 

 

Soovitused sise- ja 

justiitsministeeriumidele 

rahvastikuregistri ja 

menetlusõiguse alal 

https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/Andmekogude%20juhend.pdf
http://www.aki.ee/et/inspektsioon/aastaettekanded
https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011001
https://www.riigiteataja.ee/akt/123032012008
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Eesti e-tervise infosüsteem on oma ideestiku ja 

tehnilise teostuse poolest märkimisväärne saavutus. 

Paraku ei täida kõik andmeid edastavad osapooled täiel 

määral oma kohustusi, mistõttu ei jõua kogu vajalik 

teave infosüsteemi. See on vastuolus isikuandmete töötlemise ühe alusnõude – andmekvaliteedi 

põhimõttega. Inspektsioon soovitab Haigekassal meeles pidada, et tervishoiuteenuste hinnad hõlmavad 

ka e-tervise andmesisestust, seda tuleb väljamaksete tegemisel arvestada. Terviseametile meenutame, 

et tervishoiuteenuse dokumenteerimise järelevalve on Terviseameti otsene kohustus. 

 

 

Elektroonilise side seadus kehtestab sideettevõtjatele 

klientide jm isikuandmete kaitsmise ja saladuses 

hoidmise kohustuse ning näeb selle rikkumise eest ette 

karistuse. 

 

Samas ei saa sideettevõtjana käsitleda andmemajutuse 

teenuse pakkujad, kes koos võrgulehe majutamisega võimaldavad kasutada sama domeeninimega e-

posti. Nemad tegutsevad infoühiskonna teenuse seaduse alusel. Seadus käsitleb antud juhul sarnast 

teenust pakkuvate ettevõtjate kohustusi ja nende klientide privaatsusõigust põhjendamatult erinevalt.  

 

 

 

Tegevuse lõpetanud füüsilisest isikust ettevõtjad 

kurdavad, et kontaktandmetena äriregistrisse kantud 

kontaktinfo on avalik ka peale äriregistrist kustutamist. 

See tähendab soovimatu reklaami vooge ning 

infokataloogides-telefoniraamatutes edasikajastamist. Kuna füüsilisest isikust ettevõtjad on eeskätt 

väike- ja pisiettevõtluse vorm, on sellise ettevõtja registri kaudu avalik kontaktinfo reeglina kokku 

langev koduse postiaadressi ning isiklike sidevahenditega.  

 

Tänaseks on äriregistris üle 32 tuhande füüsilisest isikust ettevõtja, kustutatute arv ulatub samuti 

tuhandetesse. Inspektsiooni hinnangul tuleks füüsilisest isikust ettevõtjate kontaktandmestik viia peale 

tegevusese lõpetamist kinnise toimiku režiimile (äriseadustiku § 28 lg 3). 

 

 

 

Austusega 

 

Viljar Peep 

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor 

Soovitus haigekassale ja 

terviseametile e-tervise alal 

Soovitus 

majandusministeeriumile 

andmemajutusteenuse alal 

Soovitus justiitsministeeriumile 

registrist kustutatud FIE-de alal 

http://www.riigikontroll.ee/Suhtedavalikkusega/Pressiteated/tabid/168/ItemId/703/amid/557/language/et-EE/Default.aspx
http://www.riigikontroll.ee/Suhtedavalikkusega/Pressiteated/tabid/168/ItemId/703/amid/557/language/et-EE/Default.aspx
https://www.riigiteataja.ee/akt/105072013003
https://www.riigiteataja.ee/akt/106012011012
https://www.riigiteataja.ee/akt/123122013027#para28
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 1. SELGITAJA JA TEAVITAJA 
 

Selgitaja-teavitaja roll kujutab endast üldise või üksikasjaliku informatsiooni esitamist individuaalselt 

selgitustaotlustele, teabenõuetele, märgukirjadele ja infotelefonile vastamise teel või ulatuslikumas 

vormis avalikkuse informeerimise kaudu, näiteks koolituste korraldamise või meediateavituste teel. 

Selgitus- ja teavitustööga on hõlmatud nii isikuandmete kaitse, elektroonilise side kui ka avaliku teabe 

valdkond. Teabevahetusse on kaasatud sealjuures nii isikuandmete töötlejad, andmesubjektid, 

teabenõudjad, teabevaldajad kui ka teised isikud – eesmärgiga suunata informatsioon kõigi 

asjaosalisteni.    

 

Konsultatsioonid, mis puudutavad õigusaktide muutmist või andmekogude loomist või 

ümberkorraldamist, on kaetud poliitikanõustaja rolliga. 

 

Selgitus- ja teavitustöö kätkeb endas ka juhendmaterjalide koostamist, mida peamiselt avaldame 

Andmekaitse Inspektsiooni võrgulehel. Juhendmaterjalidel on soovituslik iseloom ja eesmärk 

analüüsida teatud aspekte just mingi konkreetse valdkonna probleemidest lähtuvalt, et luua terviklik 

raamistik elulise situatsiooni hindamiseks ja sellele reageerimiseks. Juhendmaterjalide koostamine, ehk 

nn pehme õiguse loomine on kaetud õigustavade kujundaja rolliga.  

 

Selgitus- ja teavitustöö eesmärk on ennetada praktilisi probleeme ning vähendada järelevalvetegevuse 

ja karistusmeetmete kohaldamise mahtu.  

1.1. Selgitustöö 

2013. aastal registreeriti Andmekaitse Inspektsioonis 1370 selgitustaotlust, teabenõuet ja märgukirja. 

See on ligi 500 samasisulist pöördumist rohkem võrreldes 2012. aastaga. 1370-st pöördumistest 

valdava enamiku (90%) moodustasid jätkuvalt isikuandmete töötlemise küsimused ja vähemal määral 

tunti huvi avaliku teabe valdkonna küsimuste vastu. 

Küsimused puudutavad peamiselt isikuandmete töötlemist erasektoris. Avalik sektor tunneb eeskätt 

huvi avaliku teabe seaduse nõuete täitmise vastu, eelkõige teabele juurdepääsupiirangute kehtestamise 

osas.  

 1.1.1. Nõuandetelefon  

Operatiivsemaks nõustamiseks on inspektsioonis kasutamisel nõuandetelefon, kuhu inimesed saavad 

pöörduda iga päev nelja tunni jooksul. Infoliini kõnedele vastab eelnevalt kindlaks määratud 

valveametnik.  

2013. aastal helistati nõuandetelefonile 1344 korral, mis näitab 12%-list kasvu võrreldes 2012. aastaga. 

2013. aasta andmete järgi tehakse infoliini valveametnikule ühe päeva jooksul keskmiselt 5,3 kõne, 

millest 4,6 on isikuandmete kaitse teemalised ja 0.68 avaliku teabe teemalised. Suurim arv kõnesid 

päeva jooksul oli 2013. aastal 14. 

1344st kõnest olid 1165 seotud isikuandmete kaitse seaduse küsimusega ja 179-l korral puudutas 

küsimus avaliku teabe seaduse tõlgendamisvõimalusi.   
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Isikuandmete kaitse seadust puudutavate probleemide hulgas olid kõige populaarsemad järgnevad 

valdkonnad (kõnede hulk suurenes eelmise aastaga võrreldes 18%): 

VALDKOND KÕNEDE ARV 

Isikuandmete avalikustamine 184 

Delikaatsete isikuandmete töötlemise registr. 177 (aastal 2012 - 113) 

Isikuandmete töötlemine töösuhetes 120 (aastal 2012 - 77) 

Erinevate jälgimisseadmestike kasutamine 94 (aastal 2012 - 61) 

Isikuandmete töötlemise eelduseks oleva 

nõusoleku küsimine 

68 (aastal 2012 - 36) 

Võlgnevust kajastavate andmete avalikustamine 51 (aastal 2012 - 30) 

Elektrooniliste kontaktandmete kasutamine 

otseturustuseks 

45 (aastal 2012 - 25) 

Andmeturbe probleemid 40 

Terviseandmete töötlemist puudutavad 

probleemid 

40 

Muud kõned 164 

 

Avaliku teabe seadusega seotud arupärimiste hulgas olid kõige populaarsemad järgnevad valdkonnad 

(kõnede hulk vähenes 15% võrreldes eelmise aastaga): 

VALDKOND KÕNEDE ARV 

Teabenõuete menetlemine (täitmine/täitmata 

jätmine) 

74 (aastal 2012 - 60) 

Juurdepääsupiirangute kehtestamine avalikule 

teabele 

73 (aastal 2012 - 82) 
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Muud kõned 33 

 

Eeltoodud andmete põhjal nähtub, et isikuandmete kaitset puudutavaid küsimusi on saabunud 

infotelefonile võrreldes 2012. aastaga viiendiku võrra enam. Seevastu avaliku teabe alaste küsimuste 

esitamise osas erilisi kõikumisi aasta lõikes olnud ei ole.  

Isikuandmete avalikustamise küsimused puudutavad valdavalt isikuandmete avalikustamist 

meedias. Isikuandmeid sisaldav info omakorda on leitav otsingumootori kaudu, mis on esmane allikas 

isikuandmete avalikustamise kohta. Sageli puutumegi kokku vajadusega selgitada, et otsingumootor 

vaid korjab üles avalikel võrgulehtedel avalikustatud andmed ja andmete eemaldamiseks tuleb 

esmajärjekorras pöörduda just selle võrgulehe haldaja poole, kus isikuandmed on avalikustatud. 

Delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimine ja isikuandmete kaitse eest vastutavate isikute 

määramine toimub inspektsiooni võrgulehel oleva registri kaudu. Kuna valdava osa delikaatsete 

isikuandmete töötlejatest moodustavad erinevad tervishoiuteenuse osutajad, kasutavad infoliinilise 

esitamise võimalust eeskätt just tervishoiutöötajad, kes registri kohta küsimusi esitavad. Põhiliselt 

tuntakse huvi registreerimismenetluse ja elektroonilise taotluse esitamise vastu. 

Isikuandmete töötlemine töösuhetes hõlmab mitmeid eri tahke, kuid laias laastus puudutavad 

infoliini saabuvad küsimused kahe huvi vastandumist. Tööandja huvi on eelkõige tagada, et töötaja 

peaks kinni töökohustustest ega tegeleks tööajal kõrvaliste asjadega. Selleks soovib tööandja jälgida 

võimalikult suures ulatuses töötaja tegevust (lugeda töötaja e-postkastis olevaid kirju, jälgida tema 

tegevust Interneti kasutamisel ning sõiduvahendi liikumist). Töötaja seevastu on huvitatud oma 

privaatsuse kaitsmisest. 

Jälgimisseadmestike kasutamise küsimused on aktuaalsed lisaks töösuhetele ka teistes 

valdkondades. Ühtelugu tunnevad korteriühistud huvi kaamerate paigaldamise kohta isikute ja vara 

kaitse eesmärgil ühistu territooriumile. Samuti tuntakse aeg-ajalt muret, millistel tingimustel võib 

kaamerat kasutada avalikes kohtades. 2013. aastal avaldas Andmekaitse Inspektsioon juhendmaterjali 

kaamerate kasutamise kohta eesmärgiga selgitada põhjalikumalt lahti andmetöötluse nõuded eri tüüpi 

kaamerate kasutamise korral. 

Isikuandmete töötlemise nõusolek on peamine alus isikuandmete töötlemiseks, mistõttu puudutab 

nõusoleku temaatika pea kõikvõimalikke valdkondi. Eraldi on sagedaseks küsimuseks otseturustuseks 

vajamineva nõusoleku küsimine elektrooniliste kontaktandmete kasutamiseks. 

Võlgnevust kajastavate andmete avalikustamise küsimused puudutavad enamjaolt Krediidiinfo AS-i 

hallatavas maksehäireregistris andmete avalikustamist. Samas tuleb küsimusi ka võlaandmete 

avalikustamise võimaluste kohta suhtluskeskkondades ning võlausaldajate endi võrgulehtedel. 

Avalikule teabele juurdepääsupiirangute kehtestamise küsimused on nii mõnigi kord põimunud 

teabenõude menetlemise probleemidega, kuna teabenõude menetlemisel tuleb kindlaks teha, kas 

nõutav teave on avalik või mõeldud üksnes asutusesiseseks kasutamiseks. Selles osas saame anda 

soovituslikke juhtnööre teabe sisu hindamiseks, kuid lõplik otsustus jääb siiski teabevaldaja enda 

langetada. Inspektsioon vaatab teabenõuete menetlemise vaidlusi läbi eraldi vaidemenetluse raames. 
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Nõuandetelefonile helistajate küsimustele tuginedes täiendame ka oma võrgulehel asuvat korduma 

kippuvate küsimuste rubriiki.  

 1.1.2. Konverentsid  

Andmekaitse Inspektsioon tähistab igal aastal isikuandmete kaitse päeva 28. jaanuaril. Selle 

sündmusega seoses korraldab inspektsioon avalikkusele suunatud üritusi. 2013. aastal korraldasime 

koostöös Tartu Ülikooli eetikakeskusega 9.–10. jaanuaril 2013 rahvusvahelise konverentsi: 

„Privaatsuse ja andmekaitse eetilised küsimused. Globaalsed ja lokaalsed väljakutsed.“2   

 

Konverents käsitles privaatsuse ja andmekaitse eri aspekte ja probleeme. Konverentsi käigus analüüsiti 

Euroopa Komisjoni poolt väljapakutud andmekaitse reformikava ning sellega kaasnevaid võimalikke 

mõjusid nii Eestile kui ka Euroopale kui tervikule. Konverentsi patroon oli Eesti Vabariigi president 

Toomas Hendrik Ilves. Lisaks oli esinema kutsutud Euroopa andmekaitseinspektor Peter Hustinx ning 

mitmed teised tuntud inimesed. 

 

Sügiseti tähistab Andmekaitse Inspektsioon avaliku teabe päeva. 27. septembril korraldas 

inspektsioon selle tähtpäeva raames avaliku ürituse, kus sarnaselt 2012. aastale avalikustasime 

valgusfoori seire tulemused. Avaliku teabe päeva üritusele eelnes seire avaliku sektori veebilehtede üle, 

mille tulemusel määrati asutustele  valgusfoori värvid, kus läbipaistvuse tunnuseks oli roheline värv. 

Traditsiooniliselt kuulutasime avalikult välja ka läbipaistvaima riigiasutuse ja 2013. aastal sai selle 

tunnustuse osaliseks Riigikontroll.  

1.2. Meediatöö 

Koos nõuandetelefoni populaarsemaks muutumisega on jätkuvalt ka ajakirjanduse huvi isikuandmete 

kaitse ning avaliku teabe vastu tuntav. Piiratud tööjõu ressursi tõttu on peamine meediaga suhtlemise 

viis ajakirjanike küsimustele vastamine. 2013. aastal vastasime ajakirjanikele 107 korral isikuandmete 

töötlemist puudutavates küsimustes ning 4 korral avaliku teabe alastes küsimustes. Lisaks avaldasime 

kokku kahe eelnimetatud valdkonna kohta 22 pressiteadet. Peale selle anname päevakajaliste 

küsimuste kohta intervjuusid ning avaldame arvamust. 

 

Kokku vahendas inspektsioon 2013. aastal oma võrgulehe kaudu isikuandmete kaitset ja avalikku 

teavet käsitlevaid uudiseid 100 korral. 

 

  1.2.1. Inspektsiooni ametnike kirjutised 

Peadirektor avaldas 2013. aastal kaks programmilist artiklit. Kirjutises „Isikuandmete kaitse – 

infoühiskonna gaas või pidur?“ näidati, kuidas Eestis on usaldus infoühiskonna teenuste ja 

andmetöötluse suhtes oluliselt kõrgem kui Euroopas keskmiselt. Järeldusena leiti, et usaldust vähendab 

infoühiskonna taristu puudumine – universaalne digiallkiri, äratuntava koostisega avalikud 

isikukoodid, andmevahetuskiht. Neis riikides, kus usaldus on väike, on paradoksina sellise kindla 

taristu väljaehitamisest hoidutud just andmekaitselistel põhjustel. Tegemist on nokk-kinni-saba-lahti 

situatsiooniga.3 

                                                           
2 Konverentsil esinejad ja ajakava on kättesaadav: http://www.eetika.ee/et/sundmused/2013-1. Vt konverentsi 
videosalvestust http://www.eetika.ee/et/vaartusarendus/2013-ettekanded-0.   
3
 Vt 07.02.2013 Postimehe artikkel „Viljar Peep: isikuandmete kaitse – infoühiskonna gaas või pidur?“. 

http://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/korduma-kippuvad-kusimused
http://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/korduma-kippuvad-kusimused
http://arvamus.postimees.ee/1130252/viljar-peep-isikuandmete-kaitse-infouhiskonna-gaas-voi-pidur
http://arvamus.postimees.ee/1130252/viljar-peep-isikuandmete-kaitse-infouhiskonna-gaas-voi-pidur
http://www.eetika.ee/et/sundmused/2013-1
http://www.eetika.ee/et/vaartusarendus/2013-ettekanded-0
http://arvamus.postimees.ee/1130252/viljar-peep-isikuandmete-kaitse-infouhiskonna-gaas-voi-pidur
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Avaliku teabe päeva raames avaldatud artikkel „Kui avatud on Eesti ühiskond?“ võtab kokku avatud 

ühiskonna eelised. Avaliku sektori teabe kättesaadavus ei taga ühiskonna avatust, kui ärisektor on 

läbipaistmatu. Mõlema  sektori läbipaistvus on see, mis loovad ühiskonnas usaldust. 

Artikkel „Balti andmekaitsjad viisid läbi ühisjärelevalve Radisson Blu hotellides“ andis ülevaate Balti 

riikide ühisjärelevalve tulemustest. Eesti, Läti ja Leedu isikuandmete kaitse järelevalveasutused viisid 

läbi ühise järelevalve Balti riikide Radisson Blu Hotel kaubamärki kasutavas üheksas hotellis. 

Ühisjärelevalve käigus kontrolliti klientide ja töötajate isikuandmete töötlemise vastavust seadustele. 

Olukord oli üldjoontes nõuetele vastav, kuid hotellid (sh Eestis asuvad 2 hotelli) said soovitusi 

isikuandmete töötlemise paremaks korraldamiseks. 

 

Andmekaitse Inspektsioon kontrollis väiteid, et puudused karistusandmete arhiveerimise süsteemis 

takistavad juhiloa väljastamist ning avaldas selle kohta ka artikli „Andmekaitse Inspektsioon kontrollis 

võimalikke puudusi karistusandmete arhiveerimise süsteemis“. Kontrolli tulemusena leidis 

inspektsioon, et asutuste tegevus oli õiguspärane.   

 

Artikkel „Euroopa andmekaitsjad avaldasid ühisarvamuse mobiilirakenduste (apps) kohta“ viitab 

Euroopa andmekaitseasutuste töörühma arvamusele mobiilirakendustega seonduvate põhiliste 

riskitegurite kohta.4  

 

Kevadel teavitasime artiklis „Balti riikide andmekaitsjad auditeerivad sel aastal hasartmängu sektorit“ 

uuest ühisest piiriülesest järelevalvest. 

 

Inspektsioon seiras Eesti 40 suurema jaemüügiga tegeleva ettevõtte kodulehti ja teavitas sellest ka 

avalikkust artiklis „Andmekaitse seirab isikuandmete kasutamist jaekaubanduses“.  

 

Teavitasime avalikkust artiklis „Maailma andmekaitsjad ootavad Google’ilt vastuseid Google Glass 

prillide ja privaatsuse kohta“ sellest, et andmekaitse järelevalveasutused saatsid Google’ile kirja seotult 

Google Glass prillidega ja isikute privaatsusega. Kirjas soovitakse vastuseid privaatsuse kaitset 

puudutavatele küsimustele, seotult prillidekujulise tootega, mis on pidevas ühenduses Internetiga, 

võimaldades suuremahulist ja varjatud isikuandmete kogumist. 

 

Vastuseks meedias kõneainet tekitanud lasteaia lapse epilepsiajuhtumile asusime artiklis „Laste 

terviseandmed“ seisukohale, et kui lapsel on tervisehädad, millega tuleb õppe- ja kasvatustöös 

arvestada, siis peaks iga vastutustundlik lapsevanem sellest haridusasutusele teada andma ning arst 

peaks sellele lapsevanema tähelepanu juhtima. Kuid kui lapsevanem seda ei tee ja seab nii tõsisesse 

ohtu lapse tervise, tuleb lähtuda vajadusest kaitsta inimese elu ja tervist, jättes arsti kutsesaladuse 

hoidmise kohustuse kõrvale. Nii sätestavad võlaõigusseaduse (VÕS) § 768 ja isikuandmete kaitse 

seaduse (IKS) § 14 lg 2 p 2. 

 

Eesmärgiga korrastada liiklusregistri andmete kasutamist kolmandate isikute poolt, pidasid 

inspektsioon ja Maanteeamet vajalikuks tõhustada koostööd liiklusregistri järelevalve valdkonnas. 

Koostöö intensiivistamisest teavitasime ka üldsust artiklis „Andmekaitse Inspektsioon ja Maanteeamet 

tõhustavad liiklusregistri andmete kasutamise kontrolli“. 
                                                           
4 Arvamus on eestikeelsena kättesaadav võrgulehel: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp202_et.pdf.   

http://arvamus.postimees.ee/2088674/viljar-peep-kui-avatud-on-eesti-uhiskond
http://www.aki.ee/et/uudised/pressiteated/balti-andmekaitsjad-viisid-labi-uhisjarelevalve-radisson-blu-hotellides
http://www.aki.ee/et/uudised/pressiteated/andmekaitse-inspektsioon-kontrollis-voimalikke-puudusi-karistusandmete
http://www.aki.ee/et/uudised/pressiteated/andmekaitse-inspektsioon-kontrollis-voimalikke-puudusi-karistusandmete
http://www.aki.ee/et/uudised/pressiteated/euroopa-andmekaitsjad-avaldasid-uhisarvamuse-mobiilirakenduste-apps-kohta
http://www.aki.ee/et/uudised/pressiteated/balti-riikide-andmekaitsjad-auditeerivad-sel-aastal-hasartmangu-sektorit
http://www.aki.ee/et/uudised/pressiteated/andmekaitse-seirab-isikuandmete-kasutamist-jaekaubanduses
http://www.aki.ee/et/uudised/pressiteated/maailma-andmekaitsjad-ootavad-googlelt-vastuseid-google-glass-prillide-ja-1
http://www.aki.ee/et/uudised/pressiteated/maailma-andmekaitsjad-ootavad-googlelt-vastuseid-google-glass-prillide-ja-1
http://www.aki.ee/et/uudised/pressiteated
http://www.aki.ee/et/uudised/pressiteated
http://www.aki.ee/et/uudised/pressiteated/andmekaitse-inspektsioon-ja-maanteeamet-tohustavad-liiklusregistri-andmete
http://www.aki.ee/et/uudised/pressiteated/andmekaitse-inspektsioon-ja-maanteeamet-tohustavad-liiklusregistri-andmete
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp202_et.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp202_et.pdf
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Seoses juhise „Töötajate arvutikasutuse privaatsus“ koostamisega, avaldasime ka artikli „AKI soovitab 

tööandjatel seada sisse arvuti kasutamise reeglid“. Artiklis osundasime juhisele, mis selgitab, kuidas 

saab tööandja kontrollida töötajat nii, et samal ajal oleks tagatud töötajate privaatsus ja õigus 

sõnumisaladusele ka juhul, kui töötaja kasutab tööandja IT-ressurssi isiklikuks otstarbeks. 

 

Artiklis „AKI kutsub arste üles tervise infosüsteemi kannetesse tõsiselt suhtuma“ teavitasime 

koostööprojektist Sotsiaalkindlustusameti ja Terviseametiga, mille raames kontrollitakse Tervise 

infosüsteemi täitmist tervishoiuteenuse osutate poolt ning sinna kantud andmete kvaliteeti.  

 

Ühtlasi avaldas inspektsioon mitmeid meediateavitusi suuremat avalikkust puudutavate menetluste 

lõpptulemuste kohta: 

- „Rohkelt patsientide tervisekaarte sattus lohakuse tõttu laokile“ 

- „Lasnamäe Linnaosa Valitsus täitis Andmekaitse Inspektsiooni ettekirjutuse kustutada 

rahvastikuregistrist saadud 19 708 inimese andmed“ 

- „Andmekaitse Inspektsioon lõpetas järelevalvemenetluse 220 Energia OÜ suhtes“ 

- „Andmekaitse Inspektsioon lõpetas Tallinna piletimüügisüsteemi järelevalvemenetluse“ 

  1.2.2. Meediakajastus 

2013. aasta alguses pakkus jätkuvalt kõneainet Tallinna ühistranspordi infosüsteem. Probleem 

tõusetus, kui Andmekaitse inspektsioon jättis detsembris 2012 Tallinna Transpordiameti ühiskaardi 

andmekogu kooskõlastamata. Põhiprobleemiks oli andmekogu puhul andmete säilitamise pikk tähtaeg 

ning isikuandmete töötlejate lai ring.5 

Mitmeid kordi leidis meediakajastust Euroopa andmekaitsereform. Reform on endaga kaasa toonud 

mitmeid õiguspraktilisi küsimusi, aga ka kahtlusi, millist mõju reform Eesti ettevõtjatele avaldab.6 

Kandepinda leidis ka arutelu, mida tähendab määruse eelnõus viidatud õigus olla unustatud.7 Aktuaalne 

oli samuti küsimus, kas isikuandmete töötlemise lõpetamise nõudmine on põhjendatud, kui see toob 

kaasa avalike Internetiarhiivide muutumise ning sellega ühes ajaloo ümberkirjutamise.8  

 

Laiemat arutelu leidis üldine isikuandmete kaitse olemus infoühiskonna kontekstis. Kuigi sageli 

heidetakse ette, et isikuandmete kaitse takistab infoühiskonna arengut, tasub meeles pidada, et Eesti 

seadusandlus ja tõekspidamised isikuandmete töötlemise osas on üldist Euroopa taset hinnates pigem 

liberaalsed, kuid sealjuures on rakendatud kaasaegsed garantiid andmete väärkasutuste 

ärahoidmiseks.9  

 

Diskuteeriti ka teemal, kas mobiiltelefoni varastamise või kaotamise korral võib telefoni leidmiseks 

kasutada positsioneerimisteenust.10 Mobiiltelefoni positsioneerimisvõimaluse nägi seadusandja ette ka 

avalike ülesannete täitmiseks Häirekeskusele.11 

                                                           
5 Vt 02.01.2013 ERR artikkel „AKI võib nõuda Tallinnalt ühiskaardi andmekogu kustutamist“. 
6 Vt 21.01.2013 Äripäeva artikkel „Andmekaitsereform käib rahakoti pihta“. 
7 Vt 15.03.2013 Eesti Ekspressi artikkel „Tahad internetist kaduda - Euroliit aitab“. 
8 Vt 15.09.2013 portaalis E24 ilmunud artikkel „Andmekaitse inspektsioon: delikaatsete isikuandmete 
eemaldamine artiklitest on siiski võimalik“. 
9 Vt 07.02.2013 Postimehe artikkel „Viljar Peep: isikuandmete kaitse – infoühiskonna gaas või pidur?“. 
10 Vt 22.07.2013 Õhtulehe artikkel „MIS MÕTTES! Politsei keeldus positsioneerimast varga asukohta, kuna see 
rikkunuks varga isikuandmete kaitset!“, Kanal 25.07.2013 saatelõik „Telefonide positsioneerimise plussid ja 
miinused“. 

https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/T%C3%B6%C3%B6tajate%20arvutikasutuse%20privaatsus__0.pdf
http://www.aki.ee/et/uudised/pressiteated/aki-soovitab-tooandjatel-seada-sisse-arvuti-kasutamise-reeglid
http://www.aki.ee/et/uudised/pressiteated/aki-soovitab-tooandjatel-seada-sisse-arvuti-kasutamise-reeglid
http://www.aki.ee/et/uudised/pressiteated/aki-kutsub-arste-ules-tervise-infosusteemi-kannetesse-tosiselt-suhtuma
http://www.aki.ee/et/uudised/pressiteated/rohkelt-patsientide-tervisekaarte-sattus-lohakuse-tottu-laokile
http://www.aki.ee/et/uudised/pressiteated/lasnamae-linnaosa-valitsus-taitis-andmekaitse-inspektsiooni-ettekirjutuse
http://www.aki.ee/et/uudised/pressiteated/lasnamae-linnaosa-valitsus-taitis-andmekaitse-inspektsiooni-ettekirjutuse
http://www.aki.ee/et/uudised/pressiteated/andmekaitse-inspektsioon-lopetas-jarelevalvemenetluse-220-energia-ou-suhtes
http://www.aki.ee/et/uudised/pressiteated/andmekaitse-inspektsioon-lopetas-tallinna-piletimuugisusteemi
http://uudised.err.ee/v/eesti/0f30e8cb-4277-425a-83d7-b5860c556f4b
http://www.aripaev.ee/blog/2013/1/21/andmekaitsereform-kaib-rahakoti-pihta
http://ekspress.delfi.ee/news/paevauudised/tahad-internetist-kaduda-euroliit-aitab.d?id=65817112&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+EestiEkspressFeed+%28Eesti+Ekspress%29
http://e24.postimees.ee/2052842/andmekaitse-inspektsioon-delikaatsete-isikuandmete-eemaldamine-artiklitest-on-siiski-voimalik
http://e24.postimees.ee/2052842/andmekaitse-inspektsioon-delikaatsete-isikuandmete-eemaldamine-artiklitest-on-siiski-voimalik
http://arvamus.postimees.ee/1130252/viljar-peep-isikuandmete-kaitse-infouhiskonna-gaas-voi-pidur
http://www.ohtuleht.ee/534563/mis-mottes-politsei-keeldus-positsioneerimast-varga-asukohta-kuna-see-rikkunuks-varga-isikuandmete-kaitset
http://www.ohtuleht.ee/534563/mis-mottes-politsei-keeldus-positsioneerimast-varga-asukohta-kuna-see-rikkunuks-varga-isikuandmete-kaitset
http://www.reporter.ee/2013/07/25/telefonide-positsioneerimise-plussid-ja-miinused/
http://www.reporter.ee/2013/07/25/telefonide-positsioneerimise-plussid-ja-miinused/
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Suhtluskeskkondades (näiteks Facebook, erinevad foorumid, blogid) on kombeks jagada informatsiooni 

võlgnike, pedofiilide ja varaste kohta. Kas niisugune tegevus on õige ja millega sellise tegevuse puhul 

tuleb arvestada, arutati artiklis „Häda sotsiaalmeedias: eestlane läheb alusetu hoiatuse peale 

paanikasse“.12 Ühtlasi avaldas Delfi Andmekaitse Inspektsiooni vastused Delfi lugejate küsimustele, mis 

puudutasid teistest inimestest tehtud fotode avalikustamist.13 

Populaarsed olid ka usutlused, mis puudutasid isikuandmete töötlemist töösuhetes.14 Muuhulgas anti 

hinnang tööandja õigusvastasele käitumisele töötaja jälgimisel15 ja ülevaade, kui paljud tööandjad 

töötajaid jälgivad.16 

 1.2.3. Ühis- ehk sotsiaalmeedia 

Isikutele, kes tunnevad isikuandmete kaitse ja avaliku teabe alase tegevuse vastu suuremat huvi, 

vahendab inspektsioon päevakajalist informatsiooni Facebook’i konto kaudu. Meie tegevusi jälgib 

Facebook’is üle 670 kasutaja.  

Facebook võimaldab kahesuunalist infovahetust, kus lisaks inspektsiooni poolsele informatsiooni 

andmisele saavad inimesed ise inspektsiooniga kontakti võtta ning diskuteerida isikuandmete kaitset ja 

avalikku teavet käsitlevatel teemadel.  

Tuleb arvestada, et isikuandmete kaitse ja avalik teave iseenesest on juba valdkonnad, mis omavad 

tihedat kokkupuudet infoühiskonnaga. Seetõttu on enesestmõistetav kaasaegsete infokanalite 

kasutamise vajadus. Et teha end suhtluskeskkondade vahendusel potentsiaalsetele huvilistele senisest 

veelgi nähtavamaks, on inspektsioonil plaanis osaleda lähitulevikus vastavasisulistel koolitustel.  

2012. aasta alguses tegi inspektsioon algust noortele mõeldud projektiga „Päästa Liisa ID“. Eesmärk oli 

üles kutsuda noori olema tähelepanelikum enda kohta käiva informatsiooni avaldamisel. Peame meeles 

pidama, et lapsi on tunduvalt kergem mõjutada mõne soovitud hüve võimaldamise taustal avaldama 

isiklikku informatsiooni kui täiskasvanuid. Laste huvidele orienteeritud teenuseid ja rakendusi on 

saadaval väga palju ja sageli ei oska ka vanemad oma last Internetis valitsevate ohtude eest kaitsta. 

Seetõttu pidas inspektsioon vajalikuks täita see tühimik laste parema privaatsuse tagamiseks.  

Interaktiivne isikuandmete kaitse teadmisi tõstev mäng on jätkuvalt inspektsiooni võrgulehe 

vahendusel leitav.17  

1.3. Koolitustöö 

Inspektsioon korraldas või osales koolitajana 2013. aastal kokku 19 koolitusüritusel.  

 

                                                                                                                                                                                                   
11 Vt 16.12.2013 Postimehe artikkel „Häirekeskus saab õiguse abipalujat mobiilselt positsioneerida“. 
12 Vt ka 16.07.2013 Postimehe artikkel „Kelmiks tunnistamine võtab aega“. 
13 Vt ka 10.10.2013 Delfi artikkel „AKI vastab lugejate küsimustele: mis tingimustel võib teisi inimesi pildistada ja 
fotosid nendest avaldada?“. 
14 Vt 25.03.2013 Äripäeva artikkel „Mida peab arvestama töötaja isikuandmete töötlemisel?“. 
15 Vt 22.11.2013 Äripäeva artikkel „Kuidas ettevõtja töötaja järele nuhkis?“ ja 21.11.2013 intervjuu „VIDEO: 
nuhkimine tööpostil“. 
16 Vt 12.12.2013 Äripäeva artikkel „Kolmandik tööandjaid jälgib sind“. 
17 Vt mäng Päästa Liisa ID.   

http://epl.delfi.ee/news/eesti/taismahus-hada-sotsiaalmeedias-eestlane-laheb-alusetu-hoiatuse-peale-paanikasse.d?id=65773262
http://epl.delfi.ee/news/eesti/taismahus-hada-sotsiaalmeedias-eestlane-laheb-alusetu-hoiatuse-peale-paanikasse.d?id=65773262
http://www.postimees.ee/2633118/hairekeskus-saab-oiguse-abipalujat-mobiilselt-positsioneerida
http://www.postimees.ee/1301182/kelmiks-tunnistamine-votab-aega
http://noortehaal.delfi.ee/news/elu/aki-vastab-lugejate-kusimustele-mis-tingimustel-voib-teisi-inimesi-pildistada-ja-fotosid-nendest-avaldada.d?id=66883139
http://noortehaal.delfi.ee/news/elu/aki-vastab-lugejate-kusimustele-mis-tingimustel-voib-teisi-inimesi-pildistada-ja-fotosid-nendest-avaldada.d?id=66883139
http://www.aki.ee/et/uudised/meediakajastus/mida-peab-arvestama-tootaja-isikuandmete-tootlemisel
http://www.aripaev.ee/?PublicationId=31503ED6-39D4-4163-9D98-74AA1E3959CE&paperarticleid=3BA2212A-CA66-405C-8EA7-0AA023E1BFFB
http://www.aripaev.ee/?PublicationId=299535a0-812e-45ea-9802-c98e8d9e8cc5
http://www.aripaev.ee/?PublicationId=299535a0-812e-45ea-9802-c98e8d9e8cc5
http://www.aripaev.ee/?PublicationId=31503ED6-39D4-4163-9D98-74AA1E3959CE&paperarticleid=86071D84-7A61-436F-A717-A8DCC1B23C9A
http://video.just.ee/paastaliisaid/
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Järelevalveosakonna ametnikud koolitasid valikuliselt avaliku sektori asutusi nii isikuandmete kaitset 

kui avalikku teavet puudutavatel teemadel. Auditooriumi näidetena võib nimetada 

omavalitsusametnikke (sh Maaomavalitsuste Liidu keskne koolitus), ajakirjanikke, Notarite Koda, 

dokumendihaldurite konverentsi, vanglaametnikke, Politsei- ja Piirivalveameti sisekontrolli, Eesti 

Infosüsteemide Audiitorite Ühingut, HIV-positiivsete võrgustikku ja lähisuhte-vägivalla 

koostöövõrgustikku ning Rahandusministeeriumi keskset koolitust avaliku sektori 

personalivärbajatele. 

 

Inspektsiooni peadirektor osales lektorina ka Riigikantselei korraldatud avaliku teenistuse juhtide 

järelekasvu („ juhtimistalentide“) töötoas ning Eesti e-riiki väliriikide ametiisikutele tutvustavatel 

seminaridel, mille korraldas e-Riigi Akadeemia (India kõrgemad ametiisikud, Turkmenistani IT-

ametnikud).  
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2. ÕIGUSTAVADE KUJUNDAJA  
 

Õigustavade kujundaja rolli suhtub inspektsioon äärmise tähelepanelikkuse ja tõsidusega, kuna 

soovituste andmine ja seisukohtade kujundamine seadusandluse paremaks täitmiseks kajastub meile 

esitatud kaebuste arvus. Mida selgemini on sõnastatud praktilised soovitused seaduste tõlgendamiseks 

ja rakendamiseks, seda enam on tagatud üldine õiguskindlus ja teadlikkus oma õigustest. 

 

Kuigi õigustavade kujundaja roll on tihedalt seotud õigusloomega, kajastatakse meie antud arvamusi 

õigusaktide eelnõudele eraldi järgmises poliitikanõustaja peatükis. Käesolev peatükk keskendub meie 

endi algatusel ellu kutsutud nõukoja tegevuse kajastamisele, riigisisesele ja rahvusvahelisele 

juhiseloomele. 

2.1. Andmekaitse Inspektsiooni nõukoda 

Nõukoda on isikuandmete kaitse ja avaliku teabe alase diskussiooni avardamise eesmärgil oma ala 

asjatundjad ja osapoolte esindajaid koondav mõttetuba. Nõukoja liikmete koosseis on leitav 

inspektsiooni võrgulehe kaudu.18 Nõukoda käib koos kolm korda aastas, vajadusel peetakse nõu 

sidevahendite kaudu. Nõukoda arutab läbi juhendite projektid ning valib avaliku teabe alase seire 

põhjal žüriina välja läbipaistvaima asutuse. 

2.2. Juhised 

Iga aasta lõpus järgneva aasta tööplaani kokku pannes analüüsib inspektsiooni meeskond valdkondi, 

milles on üleval tuntavad seaduse rakendamisega seotud probleemid. Hinnates valdkondade 

prioriteetsust ja nõudlust täiendavate selgituste vastu, valib inspektsioon välja konkreetsed teemad, 

mille osas täpsustatakse avalikkusele seadusandja tahet soovituslike juhiste kaudu. Vaieldavate 

lahenduste puhul annavad juhises kirjeldatud seisukohad aimu, millist tõlgendamisvõimalust eelistab 

inspektsioon. 

 

Andmekaitse Inspektsioon jälgib siseriiklikke ja rahvusvahelisi arenguid info- ja sidetehnika 

valdkonnas. Mitmed tänased praktikad vajavad soovitusi eraelu kaitsvate meetmete osas. Sellest 

tulenevalt avas inspektsioon oma võrgulehel andmekaitse ja tehnoloogia rubriigi, kuhu oleme 

koondanud soovitusi ning selgitusi seonduvalt info- ja sidetehnikaga. Rubriigis avame näiteks 

pilvandmetöötluse ja küpsiste tagamaid. Anname soovitusi mobiilsete seadmete turvaliseks 

kasutamiseks ning kirjeldame soovituslikke nõudeid arvuti paroolile. 

 2.2.1. Kaamerajuhend 

Andmekaitse Inspektsioon avaldas 2013. aastal kevadel abistava juhendmaterjali kaamerate 

kasutamise kohta. Juhend aitab lahti mõtestada, kuidas kaameraid kasutada nii, et see oleks kooskõlas 

isikuandmete kaitse seaduse nõuetega. 

Juhend käsitleb pilti edastavate või salvestavate seadmete kasutamist, nt turva- ja valvekaamerad, aga 

ka igasugused muud videokaamerad, sh eraisiku kaamerad. Juhend hõlmab igasuguseid kaameraid, ka 

                                                           
18 Vt Andmekaitse Inspektsiooni nõukoda http://www.aki.ee/et/andmekaitse-inspektsiooni-noukoda.  

http://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/andmekaitse-ja-tehnoloogia
https://www.aki.ee/et/pilvandmetootlus
https://www.aki.ee/et/kupsised
https://www.aki.ee/et/soovitusi-mobiiliseadme-turvaliseks-kasutamiseks
https://www.aki.ee/et/soovitusi-mobiiliseadme-turvaliseks-kasutamiseks
http://www.aki.ee/et/soovitused-arvutikasutajale-parool-id-kaart-mobiil-id
https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/kaamerate%20juhis%20l%C3%B5plik.rtf
https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/kaamerate%20juhis%20l%C3%B5plik.rtf
http://www.aki.ee/et/andmekaitse-inspektsiooni-noukoda
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neid, mis on telefonides või muudes seadmetes. Pole vahet, kus kaamera asub – kas see on 

kaasaskantav, paigaldatud majaseinale või autosse.  

Juhendis selgitatu kehtib igasuguse isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub kaamerate abil, kui isik 

on tuvastatav. Isikuandmete töötlemine leiab aset sõltumata sellest, kas salvestisi vaadatakse läbi või 

mitte. Kõik reeglid kohalduvad ka siis, kui kaameraid kasutatakse ajutiselt. Identifitseeritav on isik ka 

siis, kui kaamera pildilt ei nähtu tema nägu; isikut on võimalik identifitseerida tema muude tunnuste 

kaudu – nt keha kuju, riietus, kaasas olevad asjad. Äratundmist võib soodustada ka salvestise tegemise 

kontekst. 

Laias laastus on kaamerate kasutamine lubatud kuuel alternatiivsel juhul: 

1) kui kaamera vaatevälja jääv isik annab selleks nõusoleku; 

2) salvestamine füüsilise isiku poolt isiklikul otstarbel (nt sünnipäev, pulmapidu); 

3) avalikustamise eesmärgil salvestamine avalikus kohas; 

4) avalikustamise eesmärgil salvestamine avalikul üritusel; 

5) jälgimisseadmete kasutamine isikute või vara kaitseks; 

6) ajakirjanduslikul eesmärgil, kui esineb ülekaalukas avalik huvi inimese andmete 

avalikustamiseks ning inimese õigusi ei kahjustata ülemääraselt; 

7) kui seda tehakse sama inimesega sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks 

(nt töösuhetes). 

 

Juhendi koostamisel on aluseks võetud kohtupraktika, eelnõude seletuskirjad, eetikakoodeksid, 

rahvusvaheliste andmekaitsealaste organisatsioonide seisukohad ja meile saabunud ettepanekud. 

Lisaks jälgisime juhendi koostamise ajal ajakirjanduses juhendi projekti kohta avaldatud arvamusi. 

Juhendi koostas Andmekaitse Inspektsiooni õigusnõunik Maris Juha. 

 2.2.2. Andmekogude juhis 

Andmekogude seadus võeti vastu 1998. a ning 2008.a alates paigutati avaliku teabe seadusse 

andmekogude peatükina. Terve selle aja on praktikas valitsenud segadus, mida lugeda andmekoguks ja 

mida mitte. Kui lähtuda sellest, et igasugune korrastatud avaliku teabe kogum on andmekogu, siis 

tõstaksime andmekogu ehk registri staatusse näiteks asutuste võrgulehed, esitlusslaidid või käesoleva 

ettekande. 

Inspektsiooni õigusnõuniku Maris Juha ja peadirektori koostatud Andmekogude juhend selgitab, kuidas 

eristada andmekogu ja infosüsteemi. Infosüsteem on tehniline mõiste, andmekogu saatuse omandab 

infosüsteem aga alles seadusandja tahteavaldusega – kas on otse seaduses sätestatud või seaduses 

sisalduva volitusnormi alusel loodud. Erisused on omavalitsuste asutatud andmekogude osas, mis on 

lodud eranditult kohaliku elu korraldamiseks seadusega reguleerimata küsimustes.  

„Andmekogude juhend“ selgitab ühtlasi, mida peaks arvestama andmekogude põhimääruste vm 

koostamisel, kui detailsed need on, kuidas lahendada probleemid säilitustähtaegadega jne. Lisaks 

anname oma menetluskorraga täpse ülevaate, mida inspektsioon andmekogu kooskõlastamisel 

kontrollib. 

 

https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/Andmekogude%20juhend%202013_0.rtf
https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/AKI%20menetluskord%20RIHAs%202013%2012%2013_1.pdf
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 2.2.3. Infovara bilanss – enesehindamise abivahend organisatsioonidele 

Juhis "Infovara bilanss – enesehindamise abivahend organisatsioonidele" kirjeldab, kuidas 

organisatsioonid saavad enesehindamise korras koostada oma infovara bilansi. Infovara bilanssi kui 

organisatsioonide sisehindamise ja usaldusväärsuse abivahendit kasutatakse edukalt Soomes. Parimate 

praktikate ülevõtmiseks eestindasime ja kohandasime Soome andmekaitsevoliniku vastava dokumendi. 

Infovara bilansi eesmärk on kirjeldada organisatsiooni andmetöötluse hetkeseisu ja hinnata selle 

vastavust andmekaitse nõuetele, samuti selgitada andmetöötlusega seotud arenguvajadusi ja 

kavandada selleks vajalikke meetmeid. 

Infovara bilanss on suunatud organisatsioonidele, kellele ei laiene otseselt seadusest tulenevad nõuded 

infosüsteemide, teabejuhtimise, andmetöötluse ja andmekaitse olukorra hindamiseks ning 

auditeerimiseks; samuti neile, kes infoturbe standardite alusel oma infovarasid muul moel regulaarselt 

ei inventeeri. 

Organisatsiooni enesehindamise abivahendi sihtgrupiks on juhid, infoturbejuhid, IT-juhid, samuti IT-

valdkonna audiitorid. Lisaks võimaldab infovara bilanss kokkuvõtlikku analüüsi, mille organisatsioonid 

saavad oma usaldusväärsuse kinnitamiseks avaldada koostööpartneritele ja klientidele. 

 2.2.4. Töötajate arvutikasutuse privaatsus 

Kaasaegne töökeskkond on info- ja sidetehnikaga tihedalt läbi põimunud. Olgu selleks kas laua- või 

sülearvuti või mõni muu nutiseade – kõik need seadmed võimaldavad infokommunikatsiooni teenuseid 

osutada ja tarbida. Töötajad peavad arvestama, et kõikide infotehnoloogiliste lahenduste kasutamisel 

jätavad nad endast tööandja seadmetesse maha digitaalse jälje – olgu selleks siis arvuti nimi, IP-aadress, 

4 võrgulehtede külastamise ajalugu võrguserveri logis või töötajate tarbimisharjumuste ja -eelistuste 

profiili andmed otsingu- ja sotsiaalmeediateenuseid pakkuvate organisatsioonide andmebaasides. 

 

Kui inimene on sideettevõtja klient, on tema sõnumisaladus seadusega kaitstud. Kolmnurgas tööandja-

töötaja-sideettevõtja aga tal selline kliendisuhe puudub, olukord on õiguslikult keerukam. 

 

Seetõttu koostas Andmekaitse Inspektsioon juhise "Töötajate arvutikasutuse privaatsus", mis selgitab, 

millised seadustest tulenevad nõuded kehtivad töötajale ja tööandjale andmete, sh isikuandmete 

töötlemiseks ja sõnumisaladuse kaitseks juhul, kui töötaja kasutab tööandja IT-ressursse tööks või 

isiklikuks otstarbeks. 

 

Esmajoones peaks oma privaatsust ja eraelu kaitsma iga töötaja ise. Kui töötaja kasutab töö e-posti 

isiklikuks suhtluseks, peab ta arvestama ka vajadusega kaitsta temaga suhtlevate isikute andmeid. 

Tööarvuti on töötaja kasutusse antud eelkõige töö tegemiseks. Töövälist arvutikasutust reguleerivad 

üldjuhul tööandja vastavad normdokumendid. Kui töötaja kahtleb konkreetse arvutikasutamise 

toimingu lubatavuses, peaks töötaja toimingust pigem loobuma või eelnevalt konsulteerima tööandjaga. 

 

Juhise autor on inspektsiooni IT nõunik Urmo Parm. 

 2.2.5. Veebilehitseja turvaline kasutamine 

Novembris avaldatud juhis „Veebilehitseja turvaline kasutamine“ on suunatud eelkõige 

lapsevanematele. Vilunud arvutikasutajad oskavad end võrgukeskkonnas kaitsta, kuid lapsed on seal 

https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/Infovara%20bilanss_03%2012%202013%20final.pdf
https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/T%C3%B6%C3%B6tajate%20arvutikasutuse%20privaatsus_.pdf
https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/Veebilehitseja%20turvaline%20kasutamine_0.pdf


 

 

31 2. ÕIGUSTAVADE KUJUNDAJA 

nendega võrreldes palju abitumad. Lapsevanem ei saa alati arvuti juures valvata ja kõiki ohte ära hoida, 

küll aga on võimalik paljusid probleeme ennetada, kui karmistada veebilehitseja turvaseadeid.  

Lapsevanem peaks seaded ise üle vaatama ja tegema vajalikud muudatused, et arvuti ja veebilehitseja 

oleksid paremini turvatud ning takistada lapse privaatse info valimatut levikut Internetis. Juhis selgitab, 

kuidas seadistada enamlevinud veebilehitsejaid turvaliseks kasutamiseks. 

Juhise koostas inspektsiooni IT nõunik Urmo Parm. 

 2.2.6. Maksehäirete avaldamine 

Juhis „Maksehäirete avaldamine“ on kehtestatud juba 2010. aastal. 2013. aastal läbis juhis 

uuenduskuuri mitmete täienduste näol. 

 

Täiendamise vajaduse tingisid erinevad kaasused, mille lahendamisel sai selgeks, et ettevõtjatele ja ka 

võlglastele ei ole üheselt aru saadav, millal on võlaandmete töötlemiseks vajalik inimese nõusolek ja 

millal piisab inimese teavitamisest. 

 

Selgitustööd tuli teha ka võlanõude aegumistähtaegade osas ja täpsustada, kui kaua tuleb säilitada 

andmeid maksehäiretega tutvumise kohta.  

 

Ettevõtjate hulgas tekitas ühtlasi segadust vastutava ja volitatud töötleja rollide jaotus võlanõuete 

loovutamise korral ning vahetegu, millal saab isikuandmeid töödelda seaduse alusel ja millal on 

eelduseks eelneva nõusoleku olemasolu, ka selles osas on juhist täiendatud. 

 

Täiendasime juhist ka osas, mis räägib võlgniku õigusest teada, kellele tema andmeid edastatud on. 

Sellega seoses kerkis üles küsimus edastamiste logide säilitamistähtaegade kohta. Selles osas leidsime, 

et logide säilitamise tähtajad peavad olema seotud inimese kaebeõiguse realiseerimisega.  

 

Vajadus tekkis juhises täpsemalt selgitada ka olukorda, kus toimub võlanõude osaline loovutamine – 

keda sel juhul lugeda vastutavaks töötlejaks.  

 

Kui inkassoettevõtja üksnes aitab võlausaldajal tema võlga kätte saada, siis töötleb inkassoettevõtja 

konkreetse võla ja võlgniku andmeid võlausaldajaga sõlmitud lepingu alusel selle lepingu täitmiseks. 

Kõnealusel juhul on inkassoettevõtja isikuandmete kaitse seaduse § 7 lõike 3 kohaselt volitatud töötleja 

ja võlausaldaja jääb jätkuvalt andmete vastutavaks töötlejaks edasi, kuna nõude loovutamist ei toimu. 

Võlausaldajal on õigus vastutava töötlejana volitada inkassoettevõtjat muuhulgas isikuandmeid 

edastama isikuandmete kaitse seaduse § 11 lõikes 6 sätestatud eesmärgil. 

2.3. Rahvusvaheline koostöö õigustavade ühtlustamiseks 

Kui varasematel aastatel on inspektsioon rahvusvahelise koostöö areenil olnud pigem kuulaja ja õppija 

rollis, on tänaseks ka meie esindajate häälel tuntav kaal ning oleme ise nii mõnegi uue algatuse 

initsiaatoriks või kaasorganiseerijaks.  Püüame välja paista nii koostööprojektides, mis puudutavad 

üksikute liikmesriikide kaasamist kui ka üleeuroopaliste plaanide elluviimise juures. 

https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/makseh2irete_juhis_2013_11.10.rtf
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  2.3.1. Euroopa andmekaitseasutuste töörühm 

Andmekaitsedirektiivi 46/95/EÜ artikli 29 alusel moodustatud Euroopa andmekaitseasutuste 

töörühma tegevuse eesmärk on direktiivi kohaselt aidata kaasa direktiivi ühtlustatud rakendamisele. 

Tänini on töörühma ülekaalukalt mahukaim tegevus arvamuste (juhendite) koostamine, selles on 

saavutatud mõõtuandev tase. Tegeletakse ka poliitikanõustamisega – viimasel ajal eriti EL 

andmekaitseõiguse reformiga ning koordineeritakse rahvusvahelist tähelepanu pälvinud kaasuste 

lahendamist, vajadusel antakse mõnele liikmesasutusele tegutseda kogu töörühma nimel.  

 

Töörühma täiskogu käib korrapäraselt koos 5 korda aastas, dokumente valmistavad ette 

liikmesasutuste ekspertidest koosnevad alamtöörühmad. Kuna neid on arvukalt, siis käib väiksemail 

andmekaitseasutustel neis osalemine üle jõu. 

 

2013. a. tähtsamatest töörühmas vastuvõetud arvamustest (valdavalt tõlgitud eesti keelde) võib 

nimetada: 

1) arvamus 02/2013 nutiseadmete rakenduste kohta, mis puudutab mobiilirakendusi, 

2) arvamus 03/2013 eesmärgipärasuse kohta (on purpose limitation – vastab Eesti isikuandmete kaitse 

seaduse § 6 p 3 nimetatud eesmärgikohasuse põhimõttele), 

3) selgitus volitatud töötlejaid käsitlevate siduvate ettevõtluseeskirjade kohta, 

4) arvamus 06/2013 avaandmete ja avaliku sektori teabe taaskasutamise kohta.  

 

Inspektsiooni peadirektor esines 2013. a. oktoobris toimunud töörühma täiskogul algatusega tuua 

edaspidi regulaarselt päevakorda ka praktilise koostöö korraldamist – juhtimiskogemuste vahetamist 

ning sujuvate piiriüleste koostööprotseduuride kokkuleppimist. Algatus leidis toetust, sellega liitusid 

Ühendkuningriigi kolleegid. Kõigil järgmistel täiskogudel on arutatud ka meie ühiselt ettevalmistatud 

päevakorrapunkte. 

 

 2.3.2. Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni 

nõuandekomitee 

Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsioon avati allkirjastamiseks 

Strasbourgis 28. jaanuaril 1981, Eesti ratifitseeris selle 14. novembril 2001. Konventsiooni lisaprotokoll 

avati allkirjastamiseks  8. novembril 2001 ning selle ratifitseeris Eesti 28. juulil 2009.  

Konventsiooni nõuandva komitee 30. täiskogu istung peeti Strasbourgis, 15.-18. oktoobril 2013. Aastal 

2009 algatas konventsiooni nõuandev komitee konventsiooni moderniseerimise protsessi, ettepanek 

sai kaante vahele küll juba aastal 2012, kuid 30. täiskogu istungil viimistleti veel seletuskirja.  

 

Nõuandva komitee täiskogule esitati Ministrite Komitee soovituse projekt liikmesriikidele 

tööhõiveotstarbel kasutatavate isikuandmete kaitse kohta. Töö nimetatud soovituse tekstiga jätkub 

aastal 2014.  

 

Täiskogul kuulati ära ekspert Joseph Cannataci koostatud ülevaade sellest, milline on olnud Ministrite 

Komitee soovituse nr (87) 15, millega reguleeritakse isikuandmete kasutamist politseivaldkonnas, mõju 

alates selle vastuvõtmisest aastal 1987. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp202_et.pdf#h2-2
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp203_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp204_et.pdf#h2-2
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp207_et.pdf#h2-2
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/modernisation_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/TPD_documents/T-PD(2013)11%20Report%20on%20data%20privacy%20in%20the%20police%20sector%20(Cannataci)%20En_(final)Rev18-02-2014.pdf
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 2.3.3. Telekommunikatsioonialane andmekaitse töörühm 

Telekommunikatsioonialase rahvusvahelise andmekaitse töörühma (IWGDPT) tegutsemise rõhuasetus 

on seatud isikuandmete töötlemisele elektroonilise side ja infotehnika arengu võtmes.  Aastas 

korraldatakse kaks töökohtumist. 2013. aasta kevadisel töörühma koosolekul võeti vastu kaks 

töödokumenti: 

- Dokumendis Working Paper on Web Tracking and Privacy, respect for context, transparency 

and control remains essential käsitletakse tehnoloogilisi võimalusi Interneti avarustes 

veebikasutajate tegevuste jälgimiseks. Hinnatakse sellise tegevuse õiguslikke aluseid ja ohtusid 

kasutajate privaatsusele.  

- Töödokumendi Working Paper and Recommendations on the Publication of Personal Data on 

the Web, Website Contents Indexing and the Protection of Privacy selgrooks on isikute õigus 

omada täielikku ülevaadet ja kontrolli internetis nende kohta oleva ja leviva informatsiooni üle. 

Töörühm leiab, et juba täna on olemas nii organisatoorsed kui tehnilised võimalused Internetis 

vohava infohulga paremaks süstematiseerimiseks ja vajadusel kasutajapõhiseks haldamiseks 

ning piiramiseks.  

 

2013. aasta sügisesel töörühma kohtumisel võeti samuti vastu kaks dokumenti: 

- Working Paper on Privacy and Aerial Surveillance käsitleb õhuseiretehnikat ja nende mõju 

isikute privaatsusele. Õhuseire varjatud suure katvuse ning laia lennuulatuse võimalused ühelt 

poolt ning seirevahendite odavnemine teiselt poolt on loonud taskukohased võimalused 

seiretehnika kasutuse laienemiseks. Töörühm annab mitmeid soovitusi õhuseirevahendite 

läbipaistvamaks kasutamiseks. 

- Dokumendiga Working Paper on the Human Right to Telecommunications Secrecy avaldab 

töörühm muret 2013. aastal avalikuks tulnud mastaapsete pealtkuulamisjuhtude üle erinevate 

riikide valitsusasutuste poolt. Töörühm rõhutab, et inimestel on õiguspärane ootus 

sõnumisaladusele. Erandlike volituste kasutamine valitsusasutuste poolt peab vastama 

seadusele, olema asjakohane ja proportsionaalne. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.datenschutz-berlin.de/attachments/949/675.46.13.pdf?1370523228
http://www.datenschutz-berlin.de/attachments/949/675.46.13.pdf?1370523228
http://www.datenschutz-berlin.de/attachments/979/675_46_32.pdf?1379937149
http://www.datenschutz-berlin.de/attachments/979/675_46_32.pdf?1379937149
http://www.datenschutz-berlin.de/attachments/996/675.47.25.pdf?1385047665
http://www.datenschutz-berlin.de/attachments/993/WP_Human_Right.pdf?1382357419
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3. POLIITIKANÕUSTAJA  
 

Poliitikanõustajana annab inspektsioon avaliku sektori asutustele nõu ja avaldab arvamusi 

isikuandmete kaitset ja avaliku teabe kättesaadavust mõjutavate õigusloomeliste algatuste suhtes, 

samuti IT-lahenduste suhtes. Teeme seda nii omal algatusel kui küsimise peale. Meie nõustav roll 

Statistikanõukogu liikmena on seadusega ette nähtud.   

Erandkorras võib inspektsioon nõustada ka teiste riikide asutusi. Näiteks 2013. aastal osales 

inspektsiooni peadirektor Euroopa Komisjoni poolt lähetatuna Egiptuse Justiitsministeeriumi, Euroopa 

Komisjoni ja Maailmapanga korraldatud avaliku teabe seaduse eelnõu arutelul. Inspektsiooni 

järelevalvedirektor osales Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ning Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi korraldatud lähetusel Jaapanisse, tutvustamaks sealsete 

valitsusasutuste soovil lähemalt Eesti automatiseeritud andmetöötluses kasutatavaid 

isikutuvastusviise. 

3.1. Arvamused õigusaktide eelnõudele 

2013. aastal avaldasime arvamust erinevate õigusaktide eelnõudele 30 korral, sh 23 juhul oli puutumus 

isikuandmete töötlemise nõuetega ning 7 juhul puudutas eelnõu avaliku teabe käsitlemist. 

Õigusaktide eelnõude vastavust nõuetele hindab inspektsioon ka riigi andmekogude 

kooskõlastamismenetluse raames. Andmekogude kooskõlastamist analüüsitakse lähemalt 

Andmekogude asutamise ja ümberkorraldamise kooskõlastamise alapeatükis. 

 3.1.1. Arvamus pärimisseaduse jt seaduste muudatuste (Riigikogus 440 SE) kohta 

Pärimisregister on väga olulise tähtsusega riigi register, mille puhul on määrav selle järjepidevus ja  

seda väga pika aja jooksul. Seetõttu peavad pärimisregistri pidamise põhilised asjaolud olema 

sätestatud seaduses. See annab garantii, et pärimisregistri pidamise korda ei muudetaks meelevaldselt 

ja läbimõtlematult. Oma arvamuses leidsime, et eelnõuga neid garantiisid vähendatakse 

põhjendamatult, kuna eelnõu kohaselt sooviti kannete liigid määrata edaspidi määruse tasandil. Samuti 

juhtisime tähelepanu, et pärimisregistri pidamise senine kord on ajast maha jäänud ja vajab tervikuna 

ülevaatamist ja ajakohastamist.  

Ühtlasi leidsime, et eelnõu kohaselt kantakse pärimisregistrisse väga suur hulk isikuandmeid ja seda ka 

elavate inimeste kohta. Eelnõu kohaselt taheti registrisse kanda elavate kohta:  

- testamenditäitja ja pärandvara ühisusest osa omandaja nimi ja isikukood;  

- koduse testamendi kohta kande tegemist taotleva isiku ning pärandvara hooldaja kohta lisaks 

nimele ja isikukoodile veel ka tema aadress;  

- pärija kohta lisaks nimele, isikukoodile ja sünniajale veel ka sünnikoht.  

Praegu kehtiv redaktsioon näeb siiski ette järgmiste kannete tegemise elavate inimeste kohta:  

- koduse testamendi tegemise, muutmise ja tühistamise kohta kande tegemist taotleva isiku ees- 

ja perekonnanimi ning isikukood, pärandvara hooldaja nimi ja isiku- või registrikood; 
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- pärimistunnistuse tõestamise kohta pärija ees- ja perekonnanimi, isikukood; 

- pärandvara ühisusest osa võõrandamise käsutustehingu tõestamise kohta osa võõrandanud 

kaaspärija ees- ja perekonnanimi ning isikukood, pärandvara ühisusest osa omandaja ees- ja 

perekonnanimi ning isikukood. 

Inspektsiooni ettepanekud, milles toonitati vajadust kaitsta pärimismenetlusse kaasatud elavate isikute 

privaatsusõigust eelnõuga võrreldes ulatuslikumal määral, võeti arvesse. Samuti on registrisse 

kantavate andmete koosseis reguleeritud seadusega. 

Leidsime, et määrusega võib vajadusel täpsustada andmete koosseisu selles osas, mis ei puuduta 

avalikustatavaid andmeid, nt statistika, andmekogu tehnilise toimimise vms tarbeks kogutavad 

andmed.  

 3.1.2. Arvamus korteriomandi- ja korteriühistuseaduse eelnõu (462 SE) kohta 

Andmekaitse Inspektsioon ei nõustunud eelnõu §-s 47 välja pakutud regulatsiooniga pangakonto 

väljavõttega tutvumise võimaluse loomise kohta. Leidsime, et selline regulatsioon kujutab endast 

ebaproportsionaalset eraelu puutumatuse riivet ja on seega põhiseadusega vastuolus. 

Konto väljavõttega tutvumisel on legitiimne eesmärk – kontrollida ühistu tegevust, kuid iga ühistu liige 

ei vaja selleks kõiki konto väljavõttelt tavapäraselt nähtuvaid andmeid. Asusime seisukohale, et konto 

väljavõttel tuleks kinni katta (või muul viisil eemaldada) ühistule makse teinud inimese isikukood ning 

konto number. Alternatiivina võib võimaldada konto väljavõttega tutvumist üldse ilma isikuandmeteta, 

näidates väljavõttes just ainult konto numbrid, kuid mitte konto omanike nimesid ega isikukoode. 

Pelgalt konto numbri alusel ei ole inimene tuvastatav. 

Leidsime, et planeeritav seadusemuudatus riivab inimese õigust eraelu puutumatusele, mistõttu peab 

riive olema põhjendatud ja proportsionaalne. Eelnõu seletuskirjas ei olnud mingeid põhjendusi, mis 

tõendaksid riive proportsionaalsust. Seletuskirjas üksnes viidati, et konto väljavõtte saanud ühistu 

liikmele laieneb pangasaladuse hoidmise kohustus, kuid ainuüksi pangalt isikuandmete saamine 

kujutab endast eraelu puutumatuse riivet ja pole oluline, mis nende andmetega edasi tehakse. 

Väljavõtte saajale saladuse hoidmise kohustuse panemine ei vähenda seega mitte kuidagi riivet, mida 

kujutab endast panga poolt isikuandmete väljastamine iseenesest.  

Samuti leidsime, et eraisikutele pangasaladuse hoidmise kohustuse panek ei ole kuigi perspektiivne, 

sest eraisikute edasist tegevust isikuandmete töötlemisel on äärmiselt raske tegelikkuses takistada või 

kontrollida, rääkimata tõendamisest. Võimalik krediidiasutuste vastumeelsus väljavõtetes andmete 

kinni katmisele ei ole piisav argument inimeste eraelu ebaproportsionaalseks riiveks. Krediidiasutusel 

on alati võimalik väljavõtte redigeerimisega kaasnev täiendav töö arvestada rahasse ning kehtestada 

väljavõtte saamise tasuna. 

 3.1.3. Arvamus karistusseadustiku jt seaduste muutmise (554 SE) kohta 

Eelnõu puudutab otseselt Andmekaitse Inspektsiooni pädevuspiire. 

Avaldasime poolehoidu karistusseadustiku § 157 (kutse- või ametitegevuses teatavaks saanud 

isikuandmete ebaseaduslik avaldamine isiku poolt, kel on seadusest tulenev kohustus neid mitte 

avaldada) ja § 1571 (delikaatsete isikuandmete ebaseaduslik avaldamine või ebaseadusliku juurdepääsu 

võimaldamine) muudatustele.  
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Eelnõu kohaselt muudetakse karistusseadustiku § 157 nii, et tulevikus on võimalik teo toimepanemise 

eest vastutusele võtta ka juriidiline isik. Samuti ei kuulu KarS § 157 kohaldamisele, kui esineb § 1571 

süüteo koosseis. Muudatuse tulemusel peaksid terviseandmete väärkasutamisega seotud juhtumid 

edaspidi kvalifitseeruma KarS § 1571 alla. Samal ajal muudetakse ka KarS § 1571 ennast, mille kohaselt 

ei pea ebaseaduslik delikaatsete isikuandmete töötlemine olema aset leidnud omakasu eesmärgil või 

kaasa tooma olulist kahju isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele. 

Kui senise regulatsiooni järgi oli võimalik erisubjekte võtta vastutusele KarS § 157 järgi, jäid muud 

isikud karistuseta, kuna praktiliselt võimatu oli andmesubjektil tõendada, et ebaseaduslik andmetöötlus 

on talle põhjustanud olulist kahju, mis oli § 1571 kohaldamise eelduseks. Leidsime, et edaspidi on uue 

regulatsiooni valguses isikute privaatsusõigus oluliselt paremini kaitstud.  

Eelnõu kohaselt pidi inspektsioon menetlema edaspidi vaid IKS §-s 42 sätestatud väärtegusid.  

Kehtiva IKS § 43 kohaselt karistatakse isikut isikuandmete kaitse turvameetmete või isikuandmete 

töötlemise muude nõuete rikkumise eest, kui isikule on rikkumise kõrvaldamiseks tehtud Andmekaitse 

Inspektsiooni poolt ettekirjutus ja seda ei ole täidetud. Normi muutmist põhjendati asjaoluga, et selline 

vastutuse konstruktsioon ei ole kooskõlas kehtiva karistusõiguse süsteemiga, mis ei näe ette 

haldussunni prejuditsiooni. Kui isikule on tehtud ettekirjutus ja seda ei ole täidetud, rakendatakse 

seaduse §-s 40 ettenähtud teisi haldussunni meetmeid – sunniraha ja asendustäitmist.  

Juhtisime tähelepanu, et inspektsiooni järelevalvepädevus hõlmab lisaks erasektori andmetöötluse 

kontrollimisele ka avaliku sektori tegevust isikuandmete töötlemisel. Sunniraha ei rakendata aga riigi- 

ja kohaliku omavalitsuse asutuse suhtes. Seni ongi asutustele tehtud ettekirjutuste täitmist taganud 

karistusõiguslik meede, mille järgi on inspektsioonil vajaduse korral õigus karistada haldusorgani 

vastutavat ametiisikut ettekirjutuse täitmata jätmise eest. Uue regulatsiooni valguses aga ei oleks 

haldusorganitele tehtavate ettekirjutuste täitmine enam kuidagi tagatud, mis muudaks omakorda 

taolise haldusakti andmise üldse kasutuks. 

Ühtlasi palusime üle vaadata IKS § 42 sõnastus. IKS § 42 pealkiri näeb ette vastutuse delikaatsete 

isikuandmete töötlemise registreerimiskohustuse ja isikuandmete välisriiki edastamise nõuete ning 

andmesubjekti teavitamise kohustuse rikkumise eest. Samas IKS § 42 lg 1 näeb ette vastutuse  

delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimiskohustuse, isikuandmete kaitse turvameetmete või 

isikuandmete töötlemise muude nõuete eiramise eest. Leidsime, et normi pealkiri ja sisu peaksid olema 

omavahel kooskõlas ning et norm ei ole oma praeguses sõnastuses kooskõlas koosseisu 

määratletusnõuetega, nähes ette vastutuse muu rikkumise eest. 

Avaldasime seisukohta, et karistusõiguslikud meetmed elektroonilise side sektoris peavad olema 

valitud selliselt, et ühelt poolt oleks tagatud maksimaalselt inimese privaatsusõigus tema elektrooniliste 

kontaktandmete töötlemisel, kuid samas ei tohi meetmed ülemääraselt piirata otseturustaja õigusi 

ettevõtlusvabaduse ja väljendusvabaduse teostamisel. Väärteomenetluse läbiviimine elektrooniliste 

kontaktandmete kasutamisele kehtestatud nõuete rikkumise korral peaks olema põhjendatud näiteks 

siis, kui tegemist on olulise otseturustusele või elektrooniliste kontaktandmete kasutamisele 

kehtestatud nõuete rikkumisega või korduva rikkumisega. 

Juhtisime tähelepanu ka vajadusele muuta avaliku teabe seadust. Avaliku teabe seadus kohaldub lisaks 

riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele ka avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ning eraõiguslikele 

juriidilistele isikutele, kui isik täidab seaduse, haldusakti või lepingu alusel avalikke ülesandeid, 

sealhulgas osutab haridus-, tervishoiu-, sotsiaal- või muid avalikke teenuseid, – teabe osas, mis 
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puudutab nende ülesannete täitmist. Vajadusel on inspektsioonil õigus teha kõigi eelnimetatud isikute 

suhtes ettekirjutus. Kui riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste puhul ei saa ettekirjutuse täitmist 

sunnirahaga tagada, oleks võimalik sunniraha määrata teiste teabevaldajate suhtes. Eeltoodust 

tulenevalt leidsime, et seadusandja peaks avaliku teabe seaduses fikseerima sunniraha rakendamise 

võimaluse avalik-õiguslikest juriidilistest isikutest ning eraõiguslikest juriidilistest isikutest 

ettekirjutuse adressaatide osas. 

 3.1.4. Arvamus hasartmänguseaduse muutmise seaduse eelnõu kohta 

Inspektsioon pööras eelnõu osas peamist tähelepanu hasartmängusõltlaste isikuandmete töötlemisele. 

Eelnõu kohaselt nähti Maksu- ja Tolliametile ette isikuandmete töötlemise õigus nõusoleku põhiselt. 

Leidsime, et enesevälistusnimekirja kandmise avalduse esitamist iseenesest ei saa lugeda IKS-i 

kohaseks nõusoleku andmiseks, kuid nõusoleku isikuandmete töötlemiseks saab fikseerida samas 

avalduses. Andmesubjekti tahteavaldus, millega ta lubab oma isikuandmeid töödelda, kehtib üksnes 

juhul, kui see tugineb andmesubjekti vabal tahtel. Kui nõusolek antakse koos teise tahteavaldusega, 

peab isiku nõusolek olema selgelt eristatav.  Seega peavad tahteavaldus, millega isik avaldab soovi 

kanda end hasartmängu mängimise piirangutega isikute nimekirja, olema täiesti eraldiseisev 

tahteavaldusest, millega inimene lubab oma isikuandmete töötlemise.  

Lisaks tuleb võtta arvesse, et reeglina võib haldusorgan isikuandmeid töödelda üksnes avaliku ülesande 

täitmise käigus seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks.  Nõusolekul põhinev andmetöötlus 

haldusorgani poolt on aktsepteeritav eelkõige asutuse poolt pakutavate mugavusteenuste osas (näiteks 

e-posti aadressile või telefonile saabuvad meeldetuletused). Leidsime, et Maksu- ja Tolliamet peaks 

isikute andmeid töötlema antud juhul seaduse alusel avalike ülesannete täitmiseks, mitte nõusoleku 

alusel. 

Ka oli arutuse all uue andmekogu asutamine hasartmängusõltlaste andmete töötlemiseks, kuid hiljem 

sellest mõttest loobuti ja vajalikud arendused lülitati olemasoleva andmekogu juurde. 

 3.1.5. Arvamus äriseadustiku jt seaduste muutmise eelnõu (549 SE) kohta 

Olime sunnitud veelkord üle kordama juba varem esitatud seisukoha, et äriseadustiku senine 

regulatsioon, mille kohaselt avalikustatakse tegevuse lõpetanud füüsilisest isikust ettevõtjate 

kontaktandmeid alatiselt, ei ole kooskõlas isikuandmete töötlemise eesmärgipärasuse ja minimaalsuse 

põhimõtetega. Pärast registrist kustutamist puudub meie hinnangul vajadus füüsilisest isikust 

ettevõtjate kontaktandmete avalikustamiseks. Kontaktandmete säilitamine oleks asjakohane 

registritoimikus, kus nendega saab tutvuda õigustatud huvi olemasolu korral. 

Leidsime, et tegevuse lõpetanud füüsilisest isikust ettevõtjate kontaktandmete avalikustamine 

käesoleval ajal kehtivate reeglite kohaselt rikub põhjendamatult isikute privaatsusõigust ja võimaldab 

isikutega soovimatut kontaktivõtmist. 

 3.2. Õigusloome kitsaskohad isikuandmete töötlemisega seotud valdkondades 

Isikuandmete töötlemine on seotud paljude eri tegevusvaldkondadega, olles mitmete õiguste ja 

kohustuste teostamise lahutamatuks osaks. Kui nõusolekupõhise andmetöötluse korral on 

isikuandmete töötlejal ja andmesubjektil vastastikuste õiguste ja kohustuste määratlemisel teatud 

vabadus, sh on andmesubjektil vabadus otsustada, kas nõusolek andmetöötluseks üldse anda, peab 

seaduse alusel toimuv andmete töötlemine, kus seadusandja on reserveerinud andmesubjekti tahtest 

sõltumata isikuandmete töötlemise õiguse, olema igakülgselt ja selgelt põhjendatud. Eraelu 
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puutumatuse riive ulatus peab olema võimalikult detailselt reguleeritud, et ära hoida eksimist 

isikuandmete töötlemise põhimõtete vastu. 

 3.2.1. Probleemid elektroonilise side valdkonnas 

Andmekaitse Inspektsioon on edastanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku 

seaduste täiendamiseks nn küpsiste kasutamise ja elektroonilise side seaduse (ESS) § 187 kohase 

andmete saladuses hoidmise kohustuse rikkumine osas.  

Juhtisime tähelepanu, et e-andmekaitsedirektiivi 2002/58/EÜ (mida on muudetud direktiiviga 

2009/136/EÜ) artikkel 5 lõikes 3 sätestatud nõuet, mille kohaselt peab küpsiste kasutamiseks olema 

antud informeeritud nõusolek, ei ole Eesti õigusesse üle võetud. Samas on avalikkus hakanud aina 

rohkem antud teema vastu huvi tundma ning pöördunud nõu ja informatsiooni saamiseks selles 

küsimuses ka Andmekaitse Inspektsiooni poole. Tuleb tõdeda, et puudulik regulatsioon küpsiste teemal 

takistab konkreetsete ja üheselt mõistetavate seisukohtade kujundamist. 

Ettepaneku raames osundasime ka sideteenuse osutamisega seotud andmete saladuses hoidmise 

kohustuse kohaldamise vastuoludele. ESS § 187 „Andmete saladuses hoidmise kohustuse rikkumine“ 

näeb ette väärteovastutuse sideteenuse osutamise käigus kasutaja kohta teatavaks saanud andmete 

saladuses hoidmise kohustuse rikkumise eest. Seadusandja on kehtestanud kohustuse hoida saladuses 

sideteenuse osutamise käigus teatavaks saanud andmeid üksnes sideettevõtjale (ESS § 102 lõige 1). 

Samas ei ole sideettevõtjana käsitletavad andmemajutusteenuse pakkujad, kes pakuvad ühes kodulehe 

majutamise võimalusega ka sama domeenilõpuga e-posti aadressi kasutamist. Inspektsioon on 

puutunud praktikas kokku juhtumiga, kus Eestis tegutsev andmemajutusteenuse pakkuja avaldas 

õigusliku aluseta kahe juriidilise isiku vahelise kirjavahetusega seotud andmed kolmandale isikule, kuid 

kuna tegemist ei olnud sideettevõtjaga, ei olnudki neil kohustust andmeid saladuses hoida. Tõsi, 

füüsiliste isikute puhul saaks rääkida isikuandmete ebaseaduslikust töötlemisest, kuid juriidilise isiku 

andmete töötlemisele isikuandmete kaitse seadus teatavasti ei kohaldu. 

Ühtlasi on kujundamata seisukoht nn otseturustust keelavate enesevälistusnimekirjade  pidamise osas. 

Direktiivi 2000/31/EÜ artiklis 7 nähakse ette meetmete rakendamine selleks, et otseturustajad 

jälgiksid ja austaksid otseturustusest loobujate registreid, kuhu isikud saavad end soovi korral kanda. 

Taolised enesevälistusnimekirjad on kasutusel mitmetes liikmesriikides.  

 3.2.2. Probleemid sotsiaal- ja tervisevaldkonnas 

Aastaid on reguleerimata küsimus, kuidas peaksid tervishoiuteenuse osutamise lõpetanud 

tervishoiutöötajad terviseandmeid sisaldavaid dokumente säilitama. Sotsiaalministri 18.09.2008 

määruses nr 56 „Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise 

tingimused ja kord“ on fikseeritud dokumentide säilitamistähtajad, kuid ei ole täpsustatud, kuidas 

kõnealuseid dokumente säilitada tuleb. Viidatakse üksnes kohustusele säilitada dokumente kui avalikke 

arhivaale arhiiviseaduses sätestatud nõuete kohaselt. Tegevuse lõpetanud või välismaale kolinud 

tervishoiuteenuse osutajad ei ole aga huvitatud kulude kandmisest, mis tervisedokumentide 

arhiveerimisega kaasnevad ning seetõttu on oht, et delikaatse sisuga dokumendid jäetakse laokile. 

Ühtse praktika puudumine terviseandmete säilitamise osas ohustab meie hinnangul andmete 

turvalisust ja loob põhjendamatuid võimalusi andmete volitamata töötlemiseks.  

Terviseandmeid sisaldavate dokumentide säilitamise süsteem peaks toimima sama tulemuslikult kui 

näiteks notari- või kohtutäituri dokumentide säilitamise süsteem. Järelevalve tervishoiuteenuse 
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osutajate dokumenteerimiskohustuse üle lasub Terviseametil. Ilmselt aitaks ka järelevalveasutuse 

ennetav-juhendav tegevus probleeme vähendada. 

Aktuaalne on ka tervise infosüsteemi kantud andmete puudulikkus. Nimelt on probleem, et 

tervishoiutöötajad ei edasta infosüsteemi andmeid osutatud tervishoiuteenuse kohta või teevad seda 

märkimisväärse hilinemisega. Ühest küljest toob selline korralagedus kaasa infosüsteemis olevate 

andmete kvaliteedi küsimuse (mis võib mõjutada omakorda teise tervishoiutöötaja valikuid patsiendile 

ravi määramisel), aga ka probleeme isikuandmete töötlemisel, kuna patsiendi andmeid võib töödelda 

üksnes ravisuhte ajal ja hilisem kirjete loomine tervise infosüsteemis võib tekitada patsiendile 

arusaamatusi. Näiteks on olnud inspektsioonil menetlusi, kus ilmneb, et arst on edastanud tervise 

infosüsteemi patsiendi kohta andmeid hilinemisega, mistõttu on isik esitanud inspektsioonile kaebuse, 

eeldades, et tegemist on isikuandmete väärkasutamisega. 

 3.2.3. Probleemid äriõiguse valdkonnas 

Äriseadustiku kehtiv regulatsioon, mille kohaselt avalikustatakse tegevuse lõpetanud füüsilisest isikust 

ettevõtjate kontaktandmeid alatiselt, ei ole inspektsiooni hinnangul kooskõlas isikuandmete töötlemise 

eesmärgipärasuse ja minimaalsuse põhimõtetega. Pärast registrist kustutamist puudub meie hinnangul 

vajadus füüsilisest isikust ettevõtjate kontaktandmete avalikustamiseks. Kontaktandmete säilitamine 

oleks asjakohane registritoimikus, kus nendega saab tutvuda õigustatud huvi olemasolu korral. 

Leiame, et tegevuse lõpetanud füüsilisest isikust ettevõtjate kontaktandmete avalikustamine käesoleval 

ajal kehtivate reeglite kohaselt rikub põhjendamatult isikute privaatsusõigust ja võimaldab isikutega 

soovimatut kontaktivõtmist. Inspektsioon on juhtinud Justiitsministeeriumi tähelepanu eelnimetatud 

probleemile.  

3.2. Koordinaatorite võrgustik 

Isikuandmete kaitse ja teabe avalikustamise koordinaator on riigiasutuses see inimene, kes korraldab 

asutuses olevate dokumentide avalikustamist ja neis dokumentides sisalduvate isikuandmete kaitset. 

Kohustus selline inimene määrata tuleb Vabariigi Valitsuse määrusest „Asjaajamiskorra ühtsed alused“. 

Koordinaatori positsiooni ellu kutsumise eesmärk oli asutustesse isikuandmete kaitse seaduse ja 

avaliku teabe seaduse rakendamise kompetentsi tekitamine. Kui alguses oldi sellise võrgustiku loomise 

suhtes üsna skeptilised, siis käesolevaks ajaks on jõutud arusaamisele sellise võrgu vajalikkusest, kus 

kooskäimistel on võimalik arutada tekkinud probleeme ning kus inspektsioon on jaganud nõuandeid ja 

juhtinud tähelepanu praktikas ilmnenud eksimustele. 

Koordinaatorite võrgustik loodi selleks, et dokumentide avalikustamise ja isikuandmete kaitsega 

seotud praktika oleks asutustes ühtlane. Tegemist on asutuste koordinaatoritest koosneva töörühmaga, 

mis käib koos Andmekaitse Inspektsiooni korraldamisel kord kvartalis. Koos käimise vormis 

tõstatatakse praktikas ilmnenud probleeme, arutatakse ja kujundatakse parimaid praktikaid ning 

ühtlustatakse teabekorralduse põhimõtteid. Infovahetuseks kasutatakse ka inspektsiooni kodulehte 

ning e-posti. 

2013. aastal pööras inspektsioon suuremat tähelepanu ministeeriumi koordinaatoritele ja nende kaudu 

teabe edastamisele oma haldusalas olevatele asutustele.  
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3.3. Statistikanõukogu 

Statistikanõukogu on riikliku statistika tegijaid — Statistikaametit ja Eesti Panka — ning 

Rahandusministeeriumi nõustav organ, mille moodustab riikliku statistika seaduse alusel Vabariigi 

Valitsus oma korraldusega. Nõukokku ka Andmekaitse Inspektsiooni esindaja, kes seisab eelkõige 

andmesubjektide õiguste kaitse eest statistika tegemisel. 

Isikuandmete kaitse seisukohalt oli 2013. aasta üks olulisemaid teemasid Statistikanõukogus Euroopa 

statistika tegevusjuhise põhimõtte „Statistiline konfidentsiaalsus“ käsitlemine. Põhimõte seisneb selles, 

et täielikult peab olema tagatud andmeesitajate (kodumajapidamised, ettevõtted, haldusasutused ja 

muud andmeesitajad) privaatsus, nende esitatava teabe konfidentsiaalsus ja selle kasutamine ainult 

statistilistel eesmärkidel. Seega koosneb põhimõte kolmest võrdse tähtsusega komponendist: üksikute 

statistiliste üksustega seotud andmete kaitse, andmete ebaseadusliku avalikustamise keeld ja andmete 

muudeks kui statistilisteks eesmärkideks kasutamise keeld. 

Riikliku statistika seaduses mõistet statistiline konfidentsiaalsus otsesõnu ei esine, kuid § 7 ütleb, et 

riikliku statistika tegemisel järgitakse Euroopa statistikamääruses 223/2009 sätestatud 

statistikaalaseid põhimõtteid ja kvaliteedikriteeriume. Statistiline konfidentsiaalsus on üks selle 

määruse artiklis 2 defineeritud kuuest põhimõttest. 

Statistikanõukogu ei toeta 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmestikust täiendavateks 

teadusuuringuteks kontaktandmete andmist. Kontaktandmete päringu koht on rahvastikuregister. 

Nõukogu toetab, et juhtudel kui uuringu eesmärgi täitmiseks on vaja teha valim vaid rahvaloendusel 

kogutud tunnuste alusel, teostab vajaliku uuringu tellimustööna Statistikaamet. 

Statistikanõukogu on vajadusel valmis avaldama arvamust rahvusvahelistele andmearhiividele 2011. 

aasta rahva ja eluruumide loenduse andmestike andmise kohta elektroonilise koosoleku vormis, 

lähtudes andmete levitamise vormist ja teiste riikide andmekoosseisust konkreetses andmearhiivis. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/317012011005?leiaKehtiv
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4. JÄRELEVALVAJA 
 

Järelevalvaja rollide (rikkumisi kaebuse põhjal või omaalgatuslikult uuriv volinik, kohtuväiline 

väärteomenetleja, haldussunni kohaldaja) eesmärk on rikkumiste lõpetamine. Need võtavad enda alla 

lõviosa inspektsiooni tööjõu ja -aja ressursist. Neid rolle täidab inspektsioon riikliku järelevalve, vaide- 

ja väärteomenetluste läbiviimisel nii isikuandmete kaitse kui ka avaliku teabe alal.  

2013. aastal esitati inspektsioonile kokku 550 vaiet, kaebust ja väärteoteadet. Võrreldes eelnenud 

aastaga on vastavate pöördumiste arv tõusnud 146 kaasuse võrra. Järelevalve- ja väärteomenetlusi 

alustab inspektsioon ka omal algatusel. 

2013. aastal algatas inspektsioon kokku 463 järelevalve- ja vaidemenetlust, millest isikuandmete kaitse 

ja elektroonilise side valdkonna menetlusi oli 316 ning avaliku teabe alased menetlusi oli 147.  

Väärteomenetluste osakaal võrreldes järelevalvega on marginaalne. Siiski on aja jooksul välja 

kujunenud valdkonnad, mille osas oma peamiseks reageerimisviisiks just väärteomenetluse alustamine 

ja karistamine: terviseandmete ebaseaduslik töötlemine, rahvastikuregistri ja politsei infosüsteemi 

väärkasutamine. 2013. aastal sai lõpplahenduse 29 väärteomenetlust.  

4.1. Isikuandmete kaitse 

Enamik inspektsioonini jõudvatest kaebustest ja väärteoteadetest puudutavad just isikuandmete 

töötlemise valdkonda. Valdavalt on pöördujaks andmesubjekt, kelle õigusi isikuandmete töötlemisel on 

rikutud. Olenevalt inspektsioonile esitatud pöördumise eesmärkidest ja kaasuse asjaoludest selgitab 

inspektsioon välja optimaalse põhjendatud reageerimismeetodi, kas asja lahendada järelevalve- või 

väärteomenetluse raames, kusjuures üks ei välista sealjuures teist.  

 4.1.1. Töösuhted 

Töösuhete valdkonnas tuli jagada selgitusi, millistel tingimustel on põhjendatud nõuda töötaja kohta 

karistusregistri väljavõtte esitamist ning millised võimalused vastava päringu esitamiseks seadusandja 

tööandjale on ette näinud. 

Probleemsed on kaebused, kus kaebaja väiteid isikuandmete ebaseadusliku töötlemise korral ei ole 

võimalik tõendada. Üldiselt on inspektsioon seisukohal, et taolisi vaidlusi, kus ühe poole sõna on teise 

vastu, peaks lahendama tsiviilkohus. Tsiviilkohtu volitused ja võimalused asjaolude tuvastamiseks on 

oluliselt ulatuslikumad kui haldusorganil. Andmekaitse Inspektsioonile kaebuse esitamise 

võimaldamine on mõeldud eeskätt selleks, et riik saaks sekkuda olukorras, kus õigusrikkumise 

peatamine on selgelt avalikes huvides. Andmekaitse Inspektsiooni pädevuses ei ole tsiviilõiguslike 

vaidluste lahendamine. Korrakaitseseaduse  eelnõu seletuskirja kohaselt on isikute subjektiivsete 

õiguste kaitsmine eelkõige kohtuvõimu funktsiooniks. Kui täitevvõim korrakaitseorganite näol hakkaks 

lahendama isikute õigusi ja vabadusi puudutavaid küsimusi, konkureerides kohtuvõimuga, tooks see 

kaasa võimude lahususe põhimõtte rikkumise, tekiks õiguskindlusetus ja omavolioht. 

Korrakaitseorganid ei suuda ega peagi suutma igal juhtumil kindlaks teha isikute vahelisi tegelikke 

õigussuhteid, mis eraõiguslike vaidluste lahendamisel võib olla vägagi keeruline. 

Konkreetne juhtum puudutas terviseandmete väidetavalt ebaseaduslikku avaldamist tööandja poolt 

teistele kolleegidele ja ka kollektiivist väljapoole. Kuivõrd tööandja kaebaja väidetega ei nõustunud ning 

http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=8a9c2286-06fc-65d2-957b-bd9e11a940c4&
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puudusid tõendid, mis isikuandmete ebaseaduslikku töötlemist tõendaksid, lõpetas inspektsioon 

menetluse.  

Puutusime kokku ka juhtumiga, kus haridusasutuse direktor riputas õpetajate toas stendile väljavõtte 

Haridus- ja Teadusministeeriumi atesteerimiskomisjoni otsusest kaebajat puudutava taotluse 

rahuldamata jätmise kohta. Kuivõrd taoline isikuandmete avalikustamine ei olnud kooskõlas 

isikuandmete töötlemise eesmärgipärasuse ja kasutuse piiramise põhimõtetega,19 tegi inspektsioon 

järelevalvemenetluse raames ettepaneku isikuandmete töötlemise lõpetamiseks, mis ka täideti. 

Jätkuvalt saabub pöördumisi töötajate jälgimise küsimuses. Inspektsioon on pidanud selgitama, 

millistel tingimustel võib tööandja tööruumides kasutada kaameraid. Oleme pidanud rõhutama, et 

jälgida ei tohi ruume, mis ei ole mõeldud tööülesannete täitmiseks, vaid töötajate eraviisiliseks 

kasutamiseks – näiteks tualett- ja duširuumid, riietusruumid, töötajate kapid ja puhkeala.    

Teenindussektori töötajate poolt saabub ikka ja jälle pöördumisi nimesiltide kasutamise kohta. 

Tulenevalt isikuandmete töötlemise minimaalsuse20 ja eelviidatud eesmärgipärasuse põhimõttest 

oleme leidnud, et piisab ainult bussijuhi eesnime avaldamisest, et bussijuht oleks kliendile eristatav. 

Vaidluse korral on alati võimalik tagantjärgi kindlaks teha, kes konkreetselt graafiku järgi vastaval 

ajavahemikul teenust osutas. 

 4.1.2. Isikuandmete töötlemine suhtluskeskkondades 

Igal aastal saabub inspektsioonile mitmeid pöördumisi no.spam.ee blogipostituste kohta, kust isikud 

soovivad oma andmete eemaldamist. Tegemist on blogiga, kuhu blogipidaja laeb üles informatsiooni 

otseturustajate kohta. Inspektsioon hindab igal individuaalsel juhul isikuandmete avalikustamise 

üksikasju eraldi võttes arvesse üles laetud andmete koosseisu ja iseloomu.  

Kaebusi isikuandmete avalikustamise lõpetamiseks esitatakse ka teiste blogide ja Interneti 

foorumikeskkondade kohta. 

Sotsiaalvõrgustiku Wazzaa.net kohta saabus 2013. aastal 6 kaebust. Kõik kaebuse esitajad soovisid 

isikuandmete töötlemise lõpetamist kõnealuses portaalis. Inspektsioon tegi ettepaneku isikuandmete 

töötlemise lõpetamiseks, misjärel andmed portaalist ka eemaldati. 

Probleemsemad on juhtumid, kus siinsed inimesed kasutavad mõne välisriigi suhtluskeskkondi, millele 

Eesti õigus ei kohaldu. Kui on teada lisaks välisriigi portaali haldajatele ka siinne isikuandmete 

avalikustaja, saab pöörduda viimase poole. Kui aga andmete avalikustaja ei ole teada, tuleb otsida 

alternatiivseid lahendusi olukorraga tegelemiseks. Reeglina eeldab see kaebaja enda initsiatiivil 

suhtluskeskkonna poole pöördumist või inspektsiooni soovituse esitamist vastavale teadaolevale 

suhtluskeskkonna kontaktisikule.  

Viimastel aastatel on sagenenud kaebuste esitamine suhtluskeskkonnas Facebook aset leidva 

isikuandmete töötlemise kohta. Muuhulgas avaldasime juhise selle kohta, kuidas vältida Facebook’i 

rakenduste kasutamise tulemusel soovimatut isikuandmete töötlemist. Menetlesime ka kaebust seoses 

isikuandmete avalikustamisega portaalis mamba.ru, millele kohaldub Vene Föderatsiooni õigus.  

                                                           
19 IKS § 6 punktid 2 ja 4. 
20 IKS § 6 punkt 3. 

https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/FB%20rakendusseaded_0.pdf
https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/FB%20rakendusseaded_0.pdf
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 4.1.3. Isikuandmete töötlemine meedias 

Meediavaldkonna kaebused puudutavad reeglina isikuandmete töötlemist ajakirjanduses, kus inimesed 

soovivad oma andmete eemaldamist erinevatest artiklitest. Menetluse raames hindab ja analüüsib 

inspektsioon, kas isikuandmete avalikustamiseks meedias ajakirjanduslikul eesmärgil on seaduse 

nõuded täidetud: kas isikuandmete avalikustamise suhtes esineb ülekaalukas avalik huvi, kas 

avalikustamine on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega ning millisel määral see andmesubjekti 

õigusi kahjustab.21 

Muuhulgas pidime hindama isikuandmete avalikustamist Äripäev AS-i brošüüris „Eesti rikaste TOP 

500“. Konkreetsel juhul leidsime, et avalikustatud andmete näol ei olnud tegemist privaatsusõiguse 

ülemäärase riivega ning et isikuandmete avalikustamiseks esines ülekaalukas avalik huvi. Asusime 

seisukohale, et avalikkusel on õigus teada ettevõtete omanike ja juhtorganite liikmete andmeid ning ka 

ettevõtte majandustulemusi ning see info on äriregistrist avalikult kättesaadav. Ka Riigikohus on 

aktsepteerinud, kui ettevõtet kajastades tuuakse ära selle juhatuse liikme andmed.22 Seetõttu ei kujuta 

ettevõtlusega seotud info avaldamine endast ülemäärast eraelu puutumatuse riivet. Äripäev AS-i 

brošüüris „Eesti rikaste TOP 500“ on ära trükitud vaid väga edukate ettevõtetega seotud isikute 

andmed, kellel on ettevõtte edu saavutamisel olnud võtmeroll. Et edukad ettevõtted jätavad jälje Eesti 

majandusse ja mõjutavad seeläbi ühiskondlikke vaikuid, on nende ettevõtetega seotud isikute puhul 

tegemist Eesti majanduselu oluliselt mõjutavate isikutega. Kaebaja ei olnud inspektsiooni seisukohaga 

rahul ning praegu on pooleli samas asjas kohtumenetlus.  

Kolmel juhul oli kaebajaks avaliku elu tegelane, kelle puhul leidsime, et meedias tema kohta avaldatud 

informatsioon ei kahjusta ülemääraselt tema eraelu puutumatust. 

Mitmed meedia valdkonnaga seotud kaebused esitatakse endiste kurjategijate poolt, kes soovivad, et 

aastaid hiljem ei oleks nende andmed Interneti otsingumootorite kaudu vabalt kättesaadavad. Sellistel 

puhkudel hindab inspektsioon kuriteo raskusastet, et teha kindlaks kuriteo aegumise asjaolud, ja seda, 

millal on süütegu toime pandud ning milline konkreetne informatsioon ajakirjanduses on avaldatud. 

Karistatuse kehtivusajal on isiku süütegu ühiskondlikult hukkamõistetav ja tema õigusi võib 

karistatusest tingituna põhjendatud juhtudel seadusega mõnevõrra ulatuslikumalt piirata. Pärast 

karistatuse kustumist seda aga üldjuhul teha ei või. Süüdimõistetu õigusi piiraks enamikul juhtudel 

ebaproportsionaalselt olukord, kus teda süüdimõistev informatsioon jääb ka pärast karistatuse 

kustumist avalikuks teda identifitseerivas vormis. Seetõttu on isikul pärast tema karistusandmete 

kustutamist karistusregistrist õigus nõuda oma isikuandmete avalikustamise lõpetamist,23 välja arvatud 

juhul, kui andmete avalikustamist õigustavad avalikud huvid, eelkõige kuriteoennetuslikud kaalutlused. 

Piiratakse avalikustamise lõpetamise nõudeõigust teatud eriti ühiskonnaohtlike süütegude 

toimepanemise eest süüdimõistetud isikute puhul, arvestades avalikustamise preventiivset toimet, teo 

toimepanemise ulatust või rikkumise raskust. Eriti ühiskonnaohtlike süütegude toimepanijate puhul 

kaalub avalik huvi üles andmesubjekti kahtlemata olulise erahuvi teda negatiivselt iseloomustavate 

andmete avalikustamise lõpetamiseks ka pärast karistatuse kustumise tähtaega.  

                                                           
21 IKS § 11 lõige 2 
22 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 21.12.2010 otsus nr 3-2-1-67-10.  
23 Isikuandmete kaitse seadus1. Seletuskiri. Kättesaadav: http://web.riigikogu.ee/ems/saros-

bin/mgetdoc?itemid=063130007&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11. 

http://web.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=063130007&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11
http://web.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=063130007&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11
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Neljal juhul oli tegemist kehtiva karistusega, mistõttu taotlusi isikuandmete töötlemise lõpetamiseks 

neil juhtudel ei rahuldatud. Kahel juhul olid karistusandmed kustunud, mistõttu oli meediaväljaanne 

sunnitud isikuandmete töötlemise lõpetama.  

 4.1.4. Isikuandmete töötlemine rahandussektoris 

Pöördumised olid 2013. aastal seondunud valdavalt küsimustega, millisel õiguslikul alusel võib 

kindlustusandja andmeid lepingu sõlmimisel ja kindlustusjuhtumi toimumisel kolmandatelt isikutelt 

küsida.  

Oleme selgitanud, et enne lepingu sõlmimist on valdavalt isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks 

isiku nõusolek kindlustustegevuse seaduses sätestatud erisustega. Kindlustustegevuse seaduse (KTS) § 

14² lg 9, kohaselt on kindlustusandjal õigus nõuda kolmandalt isikult isikuandmeid või juurdepääsu 

võimaldamist isikuandmetele, mis on vajalikud kindlustuslepingu täitmise kohustuse  või selle täitmise 

ulatuse kindlaks tegemiseks. Kolmas isik kohustatud kindlustusandja nõudel viivitamata edastama 

isikuandmed või võimaldama nendele juurdepääsu. Nimetatud eesmärgil ei ole kindlustusandjale 

andmete edastamine või juurdepääsu võimaldamine lubatud, kui tegemist on delikaatsete 

isikuandmetega, välja arvatud juhul, kui kindlustusandja vajab delikaatseid isikuandmeid sama 

paragrahvi lõigetes 5 ja 6 nimetatud juhtudel. Kuna tegemist on nn üldvolitusnormidega, seega tuleb  

kindlustusandjal päringut koostades lähtuda IKS § 6 sätestatud põhimõtetest, eelkõige seaduslikkuse 

põhimõte, eesmärgikohasuse põhimõte ja minimaalsuse põhimõte. Päringu saajal peab olema selge, 

millisel õiguslikul alusel andmeid soovitakse sh andmete saamise eesmärk (miks need on konkreetsel 

juhul vajalikud), soovitavate andmete koosseis jms.  Kuna andmete vastutav töötleja vastutab andmete 

väljastamise eest, siis on ka temal kohustus lähtuda andmeid väljastades samadest põhimõtetest, mis 

eeldab iga pöördumise puhul nn kaalutlusotsuse tegemist (päringu sisu sh õigusliku aluse, eesmärgi ja 

andmekoosseisu hindamist).  

Eesti Liikluskindlustuse Fond MTÜ pöördus  probleemiga, et seoses liiklusõnnetusega, milles hukkus 

eraisik, oli vajalik liikluskindlustuse seaduse (LKindlS) § 32 ja § 29 lg 5 sätestatud kohustuste 

täitmiseks  LKindlS § 29 lg 6 sätestatud andmeid Maksu- ja Tolliametilt. Viidates Vabariigi Valitsuse 

määruse „Maksukohustuslaste registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus“ §-le 30  keeldus 

Maksu- ja Tolliamet  väljastamast pärija kirjaliku nõusoleku alusel hukkunud isiku maksustatavate 

tulude andmeid. Lähtusime Riigikohtu seisukohast: „Seaduse vastuolu korral määrusega kehtib 

seadus”.24   

Vastavalt maksukorralduse seaduse § 26  lg 2  on maksusaladust lubatud avaldada ainult 

maksukohustuslase kirjalikul nõusolekul. Surnud isiku andmete töötlemisele kohaldub isikuandmete 

kaitse seaduse § 13 sätestatu, mille kohaselt on pärast andmesubjekti surma andmesubjekti 

isikuandmete töötlemine lubatud andmesubjekti pärija, abikaasa, alaneja või üleneja sugulase, õe või 

venna kirjalikul nõusolekul. Analüüsides Vabariigi Valitsuse 30. juuli 2002. a määrust nr 240 

“Maksukohustuslaste registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus“ §-s 30 sätestatud 

maksukohustuslase notariaalselt tõestatud kirjaliku nõusoleku nõuet, on tekkinud kahtlus, kas see on 

kooskõlas maksukorralduse seaduse §-ga 26 ja IKS §-ga 13.  

Leidsime ka, et pärimistunnistuse nõudmine haldusorgani poolt ei ole põhjendatud, kui vajalike õiguste 

kindlaks tegemiseks saab asutus ka ise vastavaid päringuid rahvastikuregistri kaudu teha. Täiendavat 

                                                           
24 Vt ka RKHKm 16.06.1994, III-3/1-6/94. 
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teavet võib nõuda ainult juhtudel, kui rahvastikuregistri andmete alusel tekib põhjendatud kahtlus 

andmete kvaliteedi osas. Rahvastikuregistris olevate andmete alusel on võimalik kindlaks teha inimeste 

vahelised seosed selle asemel, et nõuda dokumentide koopiaid, mille kogumiseks praktiline vajadus 

puudub. 

Koostasime ka kõigile kindlustusmaakleritele märgukirja, et teavitada neid probleemidest 

isikuandmete kaitse valdkonnas ja ennetada esitatavaid kaebusi.  

Viisime läbi järelevalve isikuandmete töötlemise kohta füüsilisest isikust klientidele pakkumiste 

saatmise  osas. Järelevalve käigus selgus, et ettevõttes ei säilitata füüsiliste isikute nõusolekuid neile 

pakkumiste edastamiseks. Samuti selgus, et sarnaseid probleeme võib olla ka teistel kindlustusmaakleri 

teenuse pakkujatel.  

Reeglina peab nõusolek olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.25 Ühtlasi, kui nõusolek 

antakse koos teise tahteavaldusega, peab isiku nõusolek olema selgelt eristatav.26 

Alati ei ole aga praktikas võimalik nõusolekut kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis võtta.  

Oluline on, et vaidluse korral oleks võimalik andmete töötlejal tõendada, et nõusolek isikuandmete 

töötlemiseks oli olemas enne pakkumise saatmist, sest vaidluse korral eeldatakse, et andmesubjekt ei 

ole oma isikuandmete töötlemiseks nõusolekut andnud. Andmesubjekti nõusoleku tõendamise 

kohustus on isikuandmete töötlejal. 

Pakkusime välja võimalused füüsiliste isikute nõusolekute jäädvustamiseks ja säilitamiseks, et vältida 

hilisemaid vaidlusi:  

- kui inimene pöördub kindlustusvahendaja poole maaklerfirma kodulehe kaudu, on vahendaja 

kodulehel ka nõusolek, millega pakkumise soovija peab tutvuma ja nõustuma enne, kui saab 

edasi liikuda (nt täita väljad oma andmetega pakkumise saamiseks). Kui tegemist on nn 

automaatse otsusega, peab järgima isikuandmete kaitse seaduse §-s 17 sätestatut;  

- telefonikõne puhul on üheks võimaluseks salvestamine;27 

- nõusoleku võiks jäädvustada kliendifailis, mida kohustab looma Finantsinspektsiooni juhis 

„Nõuded kindlustusvahendusega tegelemiseks“ punkt 9. Märgitud juhise punkt 9.2 määratleb 

kliendifaili kogumina, milles talletatakse muuhulgas ka kliendi tahteavaldused, mille hulka 

kuuluvad ka nõusolek pakkumiste saamiseks jm tahteavaldused seoses isikuandmete 

töötlemisega.  

Andmekaitse Inspektsiooni poole on pöördutud ka küsimustega, miks võtab inimesega ühendust 

maakler ettevõttest A, kui nõusolek oma andmete töötlemiseks on antud ettevõttele B (enamasti on 

tegemist töökohata vahetanud maakleriga). Nõusolek isikuandmete töötlemiseks antakse tänases 

praktikas reeglina  kindlale ettevõttele. Sel juhul eeldavad nõusoleku andnud isikud andmete töötlemist 

ka just selle ettevõtte poolt, kellele nad nõusoleku andsid. Seega ei ole aktsepteeritav, et maakler, kes 

vahetab töökohta, võtab kaasa kõigi nende isikute kontaktandmed, kellele ta eelmises töökohas teenust 

pakkus (ekstreemsemal juhul lahkub koos endise ettevõtte kliendiandmebaasiga, mida asub uues 

töökohas kasutama). 
                                                           
25 IKS § 12 lõige 2. 
26 Samas. 
27 vt telefonikõnede salvestamise juhis: (http://www.aki.ee/et/juhised).  

http://www.aki.ee/et/juhised
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 4.1.5. Isikuandmete töötlemine tervishoiusektoris 

Esines pöördumisi, kus patsiendid soovisid saada tervishoiuteenuse osutajalt enda kohta käivaid 

andmeid, mis on kogutud tervishoiuteenuse osutamise käigus. Sageli puudutavad taolised kaebused 

rahulolematust ühtlasi tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimiskohustuse täitmisega. Kuna 

inspektsioon ei kontrolli tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise nõudeid, siis selles osas 

oleme soovitanud patsientidel pöörduda Terviseameti kui pädeva asutuse poole. 

Samuti edastatakse meile ikka ja jälle kaebusi selle kohta, et tervishoiuteenuse osutaja on kas tervise 

infosüsteemis või haigla enda andmebaasis teinud patsiendi andmete kohta päringuid ravisuhte 

puudumise korral. Nimelt võib tervishoiuteenuse osutaja töödelda patsiendi isikuandmeid seaduse 

alusel tervishoiuteenuse osutamiseks.28 Viimase eelduseks on omakorda kehtiv ravisuhe.29 Nii mõnigi 

kord kaasneb sellega ka ebaseaduslik delikaatsete isikuandmete avaldamine kolmandale isikule. 

Ebaseaduslike päringute korral reageerib inspektsioon juhtumitele väärteomenetluse alustamisega, 

kuid kui aset leiab ka ebaseaduslik delikaatsete isikuandmete avaldamine kolmandale isikule, on 

tegemist kuriteoga30 ning selles osas viib kriminaalmenetlust läbi uurimisasutus.  

Puutusime kokku juhtumiga, mille puhul oli tegemist nii ebaseaduslike päringute tegemisega kui ka 

andmete avaldamisega kolmandatele isikutele. Paraku oli isikuandmete vaatamisest möödunud rohkem 

kui kaks aastat, mistõttu väärteokorras ei olnud võimalik tervishoiuteenuse osutajat vastutusele võtta. 

Küll aga ei olnud aegunud tegu kuriteo episoodi osas, mistõttu edastasime kogutud materjalid Politsei- 

ja Piirivalveametile. 

Tähelepanu väärib juhtum, kus kaebuse esitaja töötas haiglas, kuid oli ise samal ajal ka patsient. 

Kontrollides, kes tema andmeid on haigla infosüsteemis vaadanud, tegi ta kindlaks, et seda on teinud 

paljud kolleegid, kellega tal puudus ravisuhe. Eeltoodule tuginedes alustas inspektsioon riikliku 

järelevalvemenetluse ning tegi kindlaks terviseandmete ebaseadusliku vaatamise haigla infosüsteemis 

kaebaja kolleegide poolt. Ühtlasi tuvastas inspektsioon, et osad tugiteenuseid pakkuvate töötajate 

päringud olid põhjendatud seoses administratiivkannete tegemisega ning arve esitamisega. Kõik 

seadust rikkunud tervishoiutöötajad tunnistasid ka oma süüd. Inspektsioon alustas seadust rikkunud 

tervishoiutöötajate suhtes väärteomenetluse ning määras neile trahvi. 

Aktuaalsed on andmete edastamise probleemid tervise infosüsteemi. Menetlesime kaebust, mille puhul 

oli kaebaja infosüsteemist kontrollinud, kes on tema andmeid vaadanud ning leidis, et nelja arsti puhul 

ei olnud tegemist õiguspärase andmetöötlusega, kuna ta kas polnud nendega andmete vaatamise ajal 

ravisuhtes või tal puudus ravisuhe konkreetse arstiga. Kõik neli arsti osutasid teenuseid samas haiglas. 

Segadus oli tingitud asjaolust, et tervise infosüsteemi ei edastatud patsiendi kohta informatsiooni 

mõistliku aja jooksul, vaid oluliselt hiljem, mil poolte vahel oli ravisuhe ammu lõppenud. Patsiendile jäi 

mulje nagu oleks tervishoiutöötaja käinud hiljem tema andmeid muutmas, mistõttu tõusetud taaskord 

ka küsimus, kas tervishoiuteenus on nõuetekohaselt dokumenteeritud.  

Tervishoiuteenuse osutajal on kohustus tagada patsiendi kohta infosüsteemi kogutud isikuandmete 

kvaliteet. Isikuandmete kaitse seaduse kohaselt peavad isikuandmed olema ajakohased, täielikud ja 

vajalikud seatud andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks. Kohustus osutatud tervishoiuteenuste kohta 

                                                           
28 Tervishoiuteenuste korraldamise seadus (TTKS) § 41 lõige 1. 
29 Võlaõigusseadus § 758. 
30 Karistusseadustik § 157. 
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andmete edastamiseks tervise infosüsteemile tuleneb tervishoiuteenuste korraldamise seadusest, mille 

täitmise üle teostab järelevalvet Terviseamet.  

2013. aastal lõpetas inspektsioon 2012. aastal alustatud menetluse, mis puudutas Tallinna lähistelt 

haljasalalt leitud tervisekaarte. Järelevalvemenetluse raames tuvastas inspektsioon, et perearst, kelle 

nimistusse kuulusid patsiendid, kelle tervisekaardid leiti, oli eiranud isikuandmete töötlemise 

turvameetmetele kehtestatavaid nõudeid. Sellest tulenevalt alustas inspektsioon kõnealuse perearsti 

suhtes ka väärteomenetluse ning trahvis teda 2013. a lõppenud üldmenetluse otsuse kohaselt 400 euro 

suuruse rahatrahviga. Ühtlasi kerkis menetluse raames esile küsimus, kelle valdusesse kuuluvad 

tervisekaardid, mis terviseala reformi raames perearstisüsteemi loomisega anti haiglalt üle 

perearstidele, kuid kui dokumentide üleandmist ja vastuvõtmist ei ole võimalik kuidagi tõendada. 

Leidsime, et arsti enda valduses olevate ning enda nimistusse kantud patsientide tervisekaartide eest 

vastutab perearst. 

 4.1.6. Koolielu 

2013. aastal on Andmekaitse Inspektsioon teinud tihedat koostööd erinevate asutuste ja 

organisatsioonidega, kelle ülesannete hulka kuulub laste ja noorukite teavitamine ning aitamine 

erinevates valdkondades. Selliste organisatsioonide hulka kuuluvad Lastekaitse Liit, „Targalt Internetis“ 

projekti osapooled, Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts, Politsei- ja Piirivalveametist 

veebikonstaablid, Tiigrihüppe SA ja mitmed teised asutused. 

Inspektsioon on aasta jooksul osalenud ka erinevatel infopäevadel ja aruteludel. Veebruaris osales 

inspektsioon „Targalt Internetis“ projekti raames korraldatud „Minu jalajärg Internetis“ päeval. Aprillis 

osaleti konverentsil „Lastekaitsesüsteemi tõhustamine: Norra kogemused ja Eesti väljakutsed“. 2013. 

aasta oktoobris tutvustas inspektsioon Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi koolitusel „eRiik – 

eesmärk või vahend“ raames noortele mõeldud isikuandmete kaitse teemalisi koomikseid.  

2013 aasta. sügisel valmisid Andmekaitse Inspektsioonil koomiksid, mille eesmärk on aidata noortel 

paremini aru saada isikuandmete kaitse õigusest ja isikuandmete töötlemisega seonduvatest ohtudest. 

Koomiksisari koosneb kümnest koomiksist, mis puudutavad järgmisi teemasid: mobiilirakendused, 

oma andmete jagamine avalikkusega, suhtlusportaalides olevate kontode privaatsussätted, üldiselt 

isikuandmed ja nende turvalisus, reklaampakkumised, veebibrauseri sätted, mobiiltelefoni 

positsioneerimine, pilvteenused, andmebaasid ja vanade mobiiltelefonide ja arvutite müük.  

Koomiksid saadeti novembris Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsile õpetajatele edastamiseks 

ning õpilastele tutvustamiseks koolitundides. Koomiksid jäid aastaks ainult õpetajate kasutada. 2014. 

aastal avaldas inspektsioon koomiksid ka oma veebilehel, kus saavad neid näha ja kasutada kõik. 

Kokkuvõtlikult oli 2013. aasta Andmekaitse Inspektsioonile, seoses koolielu ja noortega, väga sisukas ja 

informatiivne. Tehti koostööd erinevate noorte teadlikkust tõstvate asutustega ja avaldati ka 

omapoolne materjal. 2014. aastal planeerib inspektsioon panna veel enam rõhku just teadlikkuse 

tõstmisele noorukite hulgas. Selleks planeerib inspektsioon kasutada oma koostööpartnerite abi, et 

jõuda noorteni ja koostada sisukat õppematerjali. 

 4.1.7. Rahvastikuregistri väärkasutamine 

Siseministeeriumi järelevalveaktide alusel algatas inspektsioon 5 väärtegu. Positiivsena võib välja tuua 

väga hea koostöö Siseministeeriumi rahvastikutoimingute osakonnaga ja suurenenud teadlikkuse ka 

isikuandmeid töötlevate asutuste hulgas.  
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Täiendavalt on lõpetatud 3 üldmenetlust, mille algatamise tingis kohaliku omavalitsuse aktiivsus 

rahvastikuregistri väärkasutustest Andmekaitse Inspektsiooni teavitada.  

Ühe suurema omaalgatusliku menetlusena saab ära märkida Lasnamäe linnaosavalitsuse üle seoses 

suuremahulise päringuga mittekodanike andmete kohta.   

Nimetatud linnaosavalitsusele väljastati mullu rahvastikuregistrist 19 708 täisealise Eestis elava 

mittekodaniku andmed: nimi, vanus, aadress. Inspektsioon tegi ettekirjutuse rahvastikuregistrist 

saadud 19 708 inimese andmed kustutada. Rahvastikuregistrist saadud isikuandmetest kasutas 

linnaosa vaid kolmandikku – nende alusel saadeti kutse teabepäevale 6000 inimesele.  

Teabepäevadel täitsid lisaankeedi 320 inimest, kes soovisid tulla pakutud täiendkoolitustele. Koolituse 

korraldamiseks ettenähtud kontaktandmete kustutamist inspektsioon ei nõudnud, küll aga nõudis 

inspektsioon ülemääraste andmete kustutamist, mille vajalikkust koolituste korraldamiseks linnaosa 

põhjendada ei suutnud. Linnaosa täitis ettekirjutused.   

Rahvastikuregistrist saadud nimelisi kontaktandmeid soovis linnaosa tähtajatult säilitada. 

Põhjenduseks toodi, et täiskasvanute koolitamine on pidev tegevus. Samas ühtki uut konkreetset 

tegevust inspektsioonile nimetada ei osatud. 

Inspektsioon ei luba ühelgi ametiasutusel säilitada suuri isikuandmete massiive tähtajatult üldsõnalisel 

ettekäändel. See andmestik vananeb kiiresti ja selle tähtajatu säilitamine kujutab endast seadusega 

keelatud rahvastikuregistri dubleerimist. Sellise dubleerimise lõpetamiseks on inspektsioon korduvalt 

läbi viinud järelevalvemenetlusi üle Eesti.  

Rahvastikuregistrist on võimalik isikuandmeid tellida kindlate valimite põhjal – näiteks piirkonna, 

vanuse, soo, kodakondsuse, perekonnaseisu jm põhjal. Tavaliselt tehakse seda ärilise reklaami 

saatmiseks. Rahvastikuregistrist väljastatakse sellisel juhul valimisse kuuluvad aadressiandmed ilma 

nimedeta. Igaühel on õigus piirata enda andmete sellist väljastamist, teatades sellest 

rahvastikuregistrile. 

Sama menetluse raames tegi inspektsioon ettepaneku Siseministeeriumile väljastada edaspidi rangelt 

nii äriliseks kui ka mitteäriliseks otsepostituseks üksnes nimedeta aadressiandmeid. Ministeerium 

teatas oma nõustumisest. 

 4.1.8. Politsei infosüsteemi väärkasutamine 

Politsei infosüsteemi POLIS kasutamine politseiametnike poolt nende igapäevatööks on olnud juba 

viimased neli aastat inspektsiooni teravama tähelepanu all. Seda eelkõige seetõttu, et tegemist on väga 

suure ja tundliku infosüsteemiga, mille kasutajate hulk on suur. Kuigi juurdepääsud ja andmete 

töötlemine on väga detailselt reguleeritud ja järelevalvatud, tuleb siiski ette ka hooletust ja 

pahatahtlikkust. Väärtegusid küll esineb, kuid nende iseloom on muutunud kergemaks.  

2013. aastal menetlesime kokku 8 väärtegu seoses POLIS-e väärkasutamisega. Menetlusi oli vähem kui 

fookuse seadmise esimestel aastatel, kuid „null-tolerantsist“ lähtudes ei saa jätta valdkonda 

tähelepanuta ka järgnevatel aastatel. Selles osas aitab meid jätkuv tõhus koostöö Politsei- ja 

Piirivalveametiga. Ühine pingutus aitab märksa tõhusamalt kaitsta üksikisiku õigusi tundlikus 

valdkonnas. Rikkumiskahtlustest teavitatakse teineteist ning koostöö korras nõustatakse ka juriidiliste 

ning infotehnoloogiliste probleemide lahendamisel. 



 

 

49 JÄRELEVALVAJA 

4.2. Avalik teave 

Alates 2001. aastast reguleerib avaliku sektori tegevuse läbipaistvust avaliku teabe seadus. Selle 

seaduse eesmärk on tagada üldiseks kasutamiseks mõeldud teabe avalikkus, võimalusega igaühel 

sellisele teabele juurde pääseda. Avaliku sektori tegevuse avalikkus ja läbipaistvus on üks olulisemaid 

põhimõtteid, mis tagab demokraatliku riigikorralduse ning igaühe õiguste ja vabaduste teostamise.  

Formuleering „üldiseks kasutamiseks levitatav” tähendab, et informatsioon on tehtud vabatahtlikult või 

seaduses sätestatud kohustust täites kättesaadavaks individuaalselt kindlaksmääramata isikute ringile, 

kusjuures ei ole oluline informatsiooni edastaja ega ka selle kandja. Teisisõnu, tegu on avalikku 

teabelevisse suunatud informatsiooniga, mille (vähemalt üheks) sihtgrupiks on avalikkus. 

Samuti on riigi- ja kohalike omavalitsuste asutuste kohustus anda isiku nõudmisel informatsiooni oma 

tegevuse kohta. Sellega antakse isikutele õigus juurdepääsule informatsioonile, mis omakorda tagab 

avaliku võimu läbipaistvuse ja kontrollitavuse ning demokraatlikule riigikorraldusele iseloomuliku 

rahva valitsemises osalemise võimaluse. Ideaalis peaks selline avalikkusele võimaldatud 

kontrollifunktsioon aitama kaasa ka võimalikult efektiivselt ja õiguspäraselt toimiva võimuaparaadi 

saavutamisele. 

Andmekaitse Inspektsioon ei ole avaliku teabe suunal piirdunud ainult järelevalve teostamisel vaiete ja 

kaebuste lahendamisega, vaid püüab ennetada, läbi omaalgatuslike seirete ja koordinaatorite 

võrgustiku kooskäimiste kaudu, eksimusi teabe avalikustamisel ja teabele juurdepääsupiirangute 

kehtestamisel. 

Üheks olulisemaks teabevaldaja kohustuseks on tema valduses olevale teabele juurdepääsu 

võimaldamine seaduses sätestatud korras, mis hõlmab nii omaalgatuslikku teabe avalikustamist 

võrgulehel, kui ka teabenõuetele vastamist. Läbi aastate on põhjustanud kõige rohkem vaideid 

teabenõuetele nõuetekohaselt vastamata jätmine ning teabenõuete täitmisest keeldumine. 

Üheks enamlevinud eksimuseks on, et teabenõuetele ei vastata viie tööpäeva jooksul. Teabenõuetele 

jäetakse eelkõige seaduses sätestatud tähtaja jooksul vastamata seetõttu, et kuigi isik on oma 

pöördumise pealkirjastanud „Teabenõue“, ei ole pöördumine oma sisult teabenõue ning teabevaldajad 

loevad sellised pöördumised automaatselt selgitustaotlusteks ning ei teavita teabenõudjat, et tema 

pöördumise puhul ei ole tegemist teabenõudega AvTS-i mõistes. Ei saa eeldada, et iga kodanik peaks 

oskama hinnata, millal on tema pöördumise puhul tegemist teabenõudega ja millal selgitustaotlusega. 

Selgitamiskohustus on siin teabevaldajal. 

Üsna palju eksimusi on olnud ka teabele juurdepääsupiirangute kehtestamisega ning piiranguga teabe 

väljastamise osas teabenõude esitamise korral. Ikka ja jälle on juhtumeid, kus teabele/dokumentidele 

on kehtestatud juurdepääsupiirang, veendumata, kas dokument üldse sisaldab sellist teavet, mille 

kaitseks piirang on kehtestatud. Peale inspektsiooni sekkumist on nii mitmelgi korral teabevaldajad 

leidnud, et teabenõudja poolt soovitud dokument piiranguga teavet ei sisalda ning dokument on 

teabenõudjale väljastatud. Samuti jäetakse tihti teabenõudjatele põhjendamata, miks teabenõudjal 

puudub õigus soovitud dokumenti saada. Kui järelevalvemenetluse raames edastatakse põhjalikud 

selgitused, siis paraku teabenõudjatele ei peeta vajalikuks midagi selgitada, vaid teatakse, et 

dokumendile on kehtestatud juurdepääsupiirang, kuigi see, et dokumendile on kehtestatud 

juurdepääsupiirang, ei anna veel õigust jätta dokumenti väljastamata. Ka juhul, kui dokumendil on 

juurdepääsupiirang, tuleb teabenõude korral väljastada dokument osas, millele juurdepääsupiirangud 

ei laiene. 
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Tihti leitakse ka, et kui seadus ei kohusta mingit teavet võrgulehel avalikustama (AvTS § 28 lõikes 1 

loetletud teave), siis ei pea seda ka teabenõude korral väljastama. Selline arusaam on väär. AvTS § 28 lg 

1 annab loetelu teabest, mida teabevaldajad on kohustatud avalikustama oma algatusel, ilma et keegi 

selleks teabenõuet esitaks. See ei piira aga muu teabe küsimist teabenõude korras. 

Huvitavama kaasusena võib välja tuua juhtumi, kus meediaväljaandest teabenõudja esitas Tallinna 

Halduskohtule teabenõude, milles soovis koopiat jõustumata kohtotsusest. Tallinna Halduskohus 

edastas teabenõudjale kohtuotsuse resolutiivosa ja teatas, et otsuse põhjendused (motiveeriv osa) ei ole 

avalik teave, kuna kohtuotsus ei ole veel jõustunud. Ühtlasi selgitati teabenõudjale võimalust esitada 

kohtule taotlus kohtuotsusega tutvumiseks. Inspektsioon jättis teabenõudja vaide kõnealuses asjas 

rahuldamata põhjusel, et halduskohtumenetluse seadustik (HKMS) näeb ette erikorra 

kohtudokumentidega tutvumise kohta. Samuti näeb HKMS dokumendi väljastamisest keeldumise 

korral ette erikorra vaidlustamiseks.31 Kuna antud kontekstis on AvTS üldseadus ja HKMS eriseadus, 

tuleb lähtuda eriseadusest. Seega jättis inspektsioon pädevuse puudumise tõttu vaide rahuldamata. 

2013. aastal oli AvTS-i asjades kaks väärteokaasust, kus esimesel juhul oli dokumendiregistri kaudu 

võimaldatud juurdepääs kahele dokumendile, millele oli kehtestatud juurdepääsupiirang. Avalikuks 

saanud dokumendid sisaldasid nii isikute delikaatseid kui eraelu puudutavaid isikuandmeid. Eeltoodud 

dokumendid said avalikus seetõttu, et dokumentide registreerijal jäi dokumendiregistris tegemata 

märge, et dokumendid on piiranguga, kuigi dokumentidel endal oli märge olemas. Trahv määrati 80 

euro ulatuses. 

Teisel juhul edastas vangla töötaja vangile vanglateenistuse poolt koostatud riskihindamise 

käsiraamatu, mis on mõeldud vanglatöötajatele juhendmaterjaliks ja millele oli kehtestatud 

juurdepääsupiirang. Menetlusaluse isiku ütluste kohaselt ei pannud ta tähele, et riskihindamise 

käsiraamatul oli juurdepääsupiirangu tempel. Trahv määrati 40 euro ulatuses. 

4.3. Elektrooniliste kontaktandmete kasutamine 

Valdav enamik inspektsioonile saabuvatest elektrooniliste kontaktandmete kasutamisega seonduvatest 

kaebustest on seotud füüsilise isiku elektronposti aadressile edastatud otseturustuslike teadetega.  

Samuti on osutunud probleemseks olukorrad, kus füüsilisele isikule edastatakse otseturustuslik teade 

nö vahendusteenuse kaudu, sest reaalne andmebaas elektroonilistest kontaktandmetest on 

vahendusteenuse ettevõtjal. Elektroonilise side seaduse kohaselt on nõusoleku tõendamise kohustus 

isikul, kelle nimel otseturustust tehakse.32 Siiski ei ole sellel isikul alati võimalik tõendada nõusoleku 

olemasolu, kuna otseturustuseks on kasutatud vahendusteenust osutava ettevõtte andmebaase. Samuti 

on olnud juhtumeid, kus otseturustuslikest teadetest eemaldamise võimalus ei toiminud ning 

otseturustuslike teadete edastamine jätkus ka peale väidetavat elektronposti aadressi eemaldamist 

andmebaasist.  

Näiteks saabus inspektsioonile kaebus, mille kohaselt edastati MK Ärilahendused OÜ poolt ja 

vahendusel füüsilisest isikust ettevõtja elektronposti aadressile otseturustuslik teade, kuigi MK 

Ärilahendused OÜ oli teavitanud, et kaebaja elektronposti aadress on eemaldatud andmebaasist. 

Menetluse jooksul saabus sama ettevõtja suhtes lisaks veel üks kaebus juriidilise isiku elektrooniliste 

kontaktandmete kasutamise osas ning kahe füüsilise isiku elektrooniliste kontaktandmete osas. 

                                                           
31 HKMS § 88 lõige 5. 
32 ESS § 1031 lõige 5. 
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Menetluse jooksul teavitati inspektsiooni korduvalt, et kõigi nelja kaebaja elektronposti aadressid on 

eemaldatud ettevõtja andmebaasist, kuid esialgse kaebaja poolsete teadete kohaselt jätkus 

otseturustuslike teadete edastamine. Inspektsioon tegi MK Ärilahendused OÜ-le ettekirjutuse kaebajate 

isikuandmete, sh elektrooniliste kontaktandmete eemaldamiseks ettevõtja andmebaasidest.  

Samuti saabus inspektsioonile kolm juriidilise isiku kontaktandmete kasutamisega seotud kaebust, 

mille kohaselt on Scandinavian Marketing OÜ edastanud otseturustuslikke teateid. Kaebajad kinnitasid, 

et on kasutanud teadaande lõpus olevat võimalust edaspidistest pakkumistest keelduda ja samuti 

kirjutanud oma soovist otse ettevõtjale, kuid tulutult.  Inspektsioon tegi korduvalt Scandinavian 

Marketing OÜ-le ettepanekuid lõpetada juriidiliste isikute elektrooniliste kontaktandmete kasutamine 

otseturustuseks. Nimetatud ettepanekud edastati  äriregistris olevatele posti- ja elektronposti 

aadressidele, kuid vastuseid esitatud ettepanekutele ei saabunud. Sellest tulenevalt tehti ettekirjutus 

lõpetada kaebajate elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuseks.  Lisaks saabus sama 

ettevõttega seonduvalt veel eraldi kolme füüsilise isiku kaebus, mille kohaselt edastati 

otseturustuslikke teateid ilma füüsilise isiku nõusolekuta. Nimetatud kaebuste puhul pakkus 

Scandinavian Marketing OÜ vahendusteenust otseturustuslike teadete edastamiseks kasutades enda 

valduses olevat andmebaasi. Äriregistris olevatele kontaktidele edastas inspektsioon korduvalt 

ettepanekuid kaebajate elektrooniliste kontaktandmete kasutamise lõpetamiseks, kuid vastuseid ei 

saabunud. Inspektsioon lõpetas kolm menetlust ettekirjutuse tegemisega.   

Inspektsioonile saabus ka kaebus, millest ilmnes, et AS SEBE poolt edastatud otseturustuslikel teadetel 

puudus võimalus järgnevatest otseturustuslikest teadetest keeldumiseks. Elektroonilise side seaduse § 

1031 lg 4 punkti 2 kohaselt peab otseturustuslikus teates olema teave või juhend, mis võimaldab 

otseturustusliku teate saajal oma õigust edasistest otseturustuslikest teadetest keeldumisele 

realiseerida. AS SEBE teavitas, et lisas pärast inspektsiooni ettepaneku kättesaamist nimetatud 

keeldumisvõimaluse oma otseturustuslikele teadetele. Oli veel teisigi ettevõtjaid, kelle otseturustuslikes 

teadetes puudus teave või juhend selle kohta, kuidas edasistest otseturustuslikest teadetest keelduda.   

Inspektsioonile saabus kaebus ka mobiiltelefonile saabunud lühisõnumi kohta, mille järgi edastas Elisa 

Eesti AS otseturustusliku lühisõnumi. Kaebuse esitaja väitel puudus Elisa Eesti AS-l nõusolek kaebaja 

elektrooniliste kontaktandmete kasutamiseks otseturustuslikul eesmärgil. Nõusoleku tõendamise 

kohustus kehtib ka juhul, kui kontaktandmed on avalikult kättesaadavad või on avaldatud ettevõtjale 

kolmanda isiku poolt. Samuti puudus kaebajal lepinguline suhe Elisa Eesti AS-iga ning kaebuse kohaselt 

edastas isik enda telefoninumbri seoses ZEN kõnekaardiga, et saada sellele lisatasuta helistada. Elisa 

Eesti AS teavitas, et lõpetab kaebaja isikuandmete, sh telefoninumbri töötlemise ning riiklik 

järelevalvemenetlus lõpetati.  

Ettevõtjad peaksid olema ettevaatlikud olukordades, kus nad paluvad kliendil avaldada ettevõtjale oma 

sõprade-tuttavate kontaktandmeid, kuna andmete avaldamine iseenesest ei anna õigust elektrooniliste 

kontaktandmete kasutamiseks otseturustuseks.  

Puutusime kokku otseturustajaga, kelle suhtes on varasemalt tehtud ettekirjutus elektrooniliste 

kontaktandmete kasutamise lõpetamiseks, kuid otseturunduslike teadete edastamine on jätkunud. 

Kuna riikliku järelevalvemenetluse abinõud on end ammendanud, alustati selle otseturustaja suhtes 

väärteomenetlust. 
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5. AUDIITOR JA LOAANDJA 
 

Audiitori ja loaandja rollid on oma olemuselt küll abstraktsema iseloomuga, kuid seevastu 

laiahaardelisema mõjuga. Kui üksiku menetluse puhul tuleb süveneda põhjalikult konkreetse kaasuse 

detailidesse, kujutab audiitori ja loaandja roll endast hinnangu andmist isikuandmete 

töötleja/teabevaldaja tegevusele terviklikul kujul. Analüüsitakse, kas isikuandmete 

töötleja/teabevaldaja on võimeline seadusandja poolt etteantud nõudeid täitma. 

5.1. Seired 

Seire adressaadid kujunevad välja üldise menetlusliku töö käigus vastavalt sellele, millise sektori osas 

näeme vajadust olemasolevat teadmist täiendavalt tõsta. Valiku sisendiks on lisaks inimeste 

pöördumistele ka päevakajalised probleemide tõstatused meedias.  

2013. aastal seirasime liisinguandjaid ja pankasid isikuandmete töötlemise nõuete täitmise välja 

selgitamiseks ning riigiasutusi avaliku teabe valdkonnas valimaks välja läbipaistvaima riigiasutuse. 

Ühtlasi lisandus Interneti rehitsemise rahvusvaheline seire. 

 5.1.1. Liisinguandjate seire seoses isikuandmete edastamisega 

kindlustusseltsidele 

Inspektsioon viis 2013. aasta novembris läbi seire lähtudes liisinguandjate klientide eraelu kaitse 

aspektist. Seire eesmärgiks ei olnud riikliku järelevalve teostamine, vaid liisinguandjate praktika 

vastavuse üldine hindamine isikuandmete töötlemise nõuetele juhtudel, kui toimub andmete 

edastamine kindlustusandjatele ning vajadusel praktika ühtlustamiseks soovituse 

andmine/ettepanekute tegemine.  

Liisinguandjate õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete kaitse seaduse (IKS) §14 lg 1 

p 4  ja võlaõigusseaduse (VÕS ptk 17). Andmete edastamisel tuleb aga lähtuda kas IKS § 14 lõikes 2 

sätestatust või isiku nõusolekust, mis vastab IKS §-s 12 sätestatule. Kuigi kindlustusandjate tegevust 

reguleerib kindlustustegevuse seadus (KTS), ei saa kindlustusandjatele andmete edastamisel lähtuda 

IKS § 14 lõike 2 punktist 1, sest kindlustuslepingu täitmiseks isikuandmete töötlemine eeldab isiku 

tahteavaldust  konkreetse kindlustusandjaga lepingulisse suhtesse astuda, seega ei ole KTS sätestatu 

puhul tegemist üldvolitusnormiga ükskõik, mis eesmärgil andmete töötlemiseks sh saamiseks.  Samuti 

ei ole õiguslik alus andmete edastamiseks IKS § 14 lõike 1 punkt 4, sest see säte eeldab andmete 

töötlemist liisinguandja enda poolt ja ei hõlma andmete edastamist. Seega saab isikuandmete 

edastamise õiguslikuks aluseks olla eelkõige isiku nõusolek. Seires osalesid järgmised liisinguandjad:  

Swedbank Liising AS, AS SEB Liising, AS Nordea Finance Estonia, AS LHV Pank. Andmekaitse 

Inspektsiooni järelepärimisele ei vastanud  Krediidipanga Liisingu AS. 

Inspektsioon tegi järgmised järeldused. Enamik seires osalenud liisinguandjaid edastab liisinguvõtja 

andmeid kindlustusandja(te)le isiku nõusoleku alusel. Üks osaleja on seisukohal, et isikuandmete 

edastamine toimub lepingu täitmiseks ja lepingu täitmise tagamiseks IKS § 14 lõike 1 punkti 4 alusel.   

Seire tulemuste põhjal võib väita, et nõusoleku alusel isikuandmete edastamine on korrektne lahendus, 

kui isikuandmeid sisuliselt kolmandale isikule edastatakse ja seires osalenud liisinguandjad reeglina 

seda põhimõtet ka järgivad. Koostasime  soovituse liisinguandjale, kes arvas, et isikuandmete 

edastamine kindlustusandjatele toimub lepingu täitmiseks ja lepingu täitmise tagamiseks. 
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 5.1.2. Pankade seire seoses isikuandmete töötlemisega nõusoleku alusel ja 

lepingu täitmiseks 

Andmekaitse Inspektsioon viis koostöös Pangaliiduga 2013. aasta mais ja juunis läbi seire pankade 

(tegevusloa alusel tegutsevad krediidiasutused, krediidiasutuste filiaalid) tüüptingimuste ja praktika 

elektroonilise side seadusele ja Andmekaitse Inspektsiooni juhisele „Elektrooniliste kontaktandmete 

kasutamine otseturustuses“ vastavuse osas. Seire oleme läbi viinud põhjusel, et nõusolek on 

isikuandmete töötlemise keskseid elemente, mille õige kasutamine on inimesele tema andmete 

töötlemisel täiendavaks garantiiks ning  aitab tõsta teenuse osutaja  usaldusväärsust  kliendi  jaoks.  

Pangandussektoris toimub isikuandmete töötlemine nii seaduse alusel (IKS § 14 lg 1 p 4, 

krediidiasutuste seadus, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus jt) kui ka nõusoleku 

alusel (elektroonilise side seadus (ESS) § 103, § 1031). Nõuded nõusolekule on reguleeritud IKS §-s 12. 

Olemasoleva kliendisuhtluse puhul on lubatud ainult samasuguste toodete või teenuste otseturustus 

eeldusel, et esmase kontaktandmete kogumise ajal on võimaldatud otseturustusest keeldumist.33 

Oleme asunud seisukohale, et kui isikuandmeid töödeldakse seaduse alusel või lepingu täitmiseks, on 

nõusoleku võtmine  eksitav. Seda kinnitab ka põhimõte, et nõusolek peab olema konkreetne. Sellele 

tingimusele ei vasta kõikehõlmav nõusolek, mille puhul ei ole nimetatud töötlemise täpset eesmärki. 

See tähendab, et asjaomase teabe lepingu üldtingimustesse lisamise asemel tuleks kasutada 

konkreetseid nõusolekut käsitlevaid sätteid, mis on esitatud üldtingimustest lahus või eristuvad 

üldtingimuste tekstist nii, et keskmise mõistusega inimesele on arusaadav tema võimalus sellest osast 

tüüptingimustest keelduda. Nõusoleku väljendamiseks peab andmesubjekt andma positiivse vastuse 

ning tal peab olema vaba valik nõusolekut mitte anda. Selleks, et nõusolek oleks kehtiv, peab see olema 

vabatahtlik. See tähendab, et esineda ei tohi negatiivsete tagajärgede ohtu nõusolekust keeldumise 

korral.   

Nõusoleku mõiste on tavapäraselt seotud põhimõttega, et andmesubjektil on kontroll oma andmete 

kasutamise üle.  Kontrolli mõiste on seotud ka asjaoluga, et andmesubjektil peab olema võimalus oma 

nõusolek tagasi võtta.  

Kui nõusoleku puhul on tegemist osaga tüüptingimustest, ei ole selline nõusolek kliendisuhte tekkimisel 

ei vabatahtlik ega ka piisavalt konkreetne. Samuti ei toimu koostööparteritele ja turu-uuringufirmadele 

andmete edastamine lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks. Tulenevalt eeltoodust võib 

selline nõusoleku võtmine pigem tekitada segadust, sest inimese jaoks ei ole selge, milline osa 

andmetöötlusest toimub lepingu täitmise tagamiseks ja milline osa nõusoleku alusel.  

Tuleb arvestada, et vaikimist nõusolekuks lugeda ei saa.34 Seega tuleb pankadel isiku nõusolek 

tüüptingimustest eraldi võtta või leida võimalus isikul kliendisuhtesse astudes osast tüüptingimustest 

keelduda. Siinjuures ei taga piisavat usaldusväärsust see, et inimest teavitatakse, et isikuandmete 

töötlemine toimub vastavalt üldtingimustele, vaid on vaja selgitada, et osalt toimub andmete töötlemine 

seaduse alusel ja osalt nõusoleku alusel ning nõusoleku andmisest on võimalik keelduda (IKS § 12 lg 1).  

Mõnede pankade praktika on selles osas ka juba täna kehtivate seadustega kooskõlas.  

Märkimist väärib ka see, et vaidluse korral peab andmete vastutav töötleja (pank) suutma tõendada, et 

kliendi nõusolek oli olemas. Ja kindlasti ei ole sellises olukorras piisav väide, et klient oleks pidanud 

kliendisuhtesse astudes ise teadma, et võib nõusoleku alusel toimuvast andmetöötlusest keelduda.  
                                                           
33 ESS § 1031 lõige 3. 
34 IKS § 12 lõige 1. 



 

 

54 AUDIITOR JA LOAANDJA 

Seires osalesid järgmised pangad: BIGBANK AS, Swedbank AS, AS SEB Pank, AS, Bank DNB AS Eesti 

filiaal, AS Eesti Krediidipank, AS LHV Pank, Tallinna Äripanga AS, Versobank AS, AS Citadele banka Eesti 

filiaal, Danske Bank AS Eesti filiaal, Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal, Svenska Handelbanken AB 

Eesti filiaal.  

Andmekaitse Inspektsioon jõudis järgmistele järeldustele. Seoses seirega on selgunud, et nii 

tüüptingimused, kui ka praktika on pangandussektoris võrdlemisi erinevad. Samuti selgus, et osa seires 

osalenud pankadest ei töötle klientide andmeid otseturustuse eesmärgil (Svenska Handelbanken AB 

Eesti filiaal, Tallina Äripanga AS), kuid plaanivad selles valdkonnas võimalikke muudatusi. Seire 

tulemusel võib öelda, et teistest pankadest eristuvad positiivselt BIGBANK AS ja Swedbank AS, kus 

praktika on enam vastavuses IKS-i ja ESS-i nõuetega. Pangasisene praktika on IKS-i ja ESS-i nõuetega 

kooskõlas ka AS-il SEB Pank ja Bank DNB AS Eesti filiaalil. 

Kõigis nimetatud pankades on kliendil juba tehingusuhtesse astumisel võimalus lubada või keelata oma 

andmete töötlemine otseturustamise eesmärgil ja see on fikseeritud ka kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis.  

Seire tulemuste põhjal võib väita, et on pankasid, kes väga põhjalikult ja hästi on antud valdkonna oma 

asutuse jaoks läbi analüüsinud ja ka vormistanud. Samas on pankasid, kelle jaoks tundub teema olevat 

läbi mõtlemata. Ei ole selge, millises osas toimub andmete töötlemine nõusoleku alusel ja millises osas 

seaduse alusel. Olemasolevate kliendisuhte puhul on küll enamiku pankade tüüptingimustes tagatud 

võimalus otseposti saamisest keelduda, kuid kliendisuhtesse astumisel ei ole kõigil pankadel tagatud 

võimalus  lubada või keelata oma andmete töötlemine otseturustamise eesmärgil ja see ka kirjalikku 

taasesitamist võimaldavas vormis fikseerida.  

Kuna tüüptingimuste muutmine on aja ja ressursimahukas protseduur, siis esialgu piirdus inspektsioon 

kõigile pankadele soovituse andmisega tüüptingimuste paremaks ja inimese jaoks selgemaks 

struktureerimiseks nii, et  kliendile oleks selge, mis osas toimub andmete töötlemine lepingu täitmiseks 

ja lepingu täitmise tagamiseks või muudel seadusest tulenevatel alustel ning millises osas on tal 

võimalik oma andmete töötlemise osas anda nõusolek või võtta see tagasi ilma, et see kliendisuhet 

pangaga kuidagi mõjutaks.  

Kõik pangad on olnud avatud koostööle ning tänaseks on praktika viidud vastavusse IKS-i ja ESS-i 

nõuetega. Samuti on mitmed pangad asunud muutma oma tüüptingimusi tagamaks klientidele parem 

ülevaade nende andmete töötlemisest. 

 5.1.3. Läbipaistvaima riigiasutuse seire 

Juba mitmeid aastaid on Andmekaitse Inspektsioon viinud läbi riigiasutuste seas seire, mille eesmärk 

oli vaadelda, kas ja kuidas on avaliku sektori asutuste veebilehtedel esitatud avalik teave. Nii tehti seda 

ka 2013. aastal. Seire käigus vaadati, kas avaliku teabe seadusega ettenähtud informatsioon on 

kodulehel leitav ning kas teave on kodanikule leitav ka kasutajasõbralikul moel. Et asutused oleks 

omavahel võrreldavad, siis töötati välja kriteeriumid, milline teave peaks iga avaliku sektori asutuse 

võrgulehel olemas olema. Kui eelmisel aastal ei olnud asutustele ette teada, mida võrgulehtedel 

vaadatakse, siis 2013. aasta suve hakul edastati ministeeriumite koordinaatoritele 15 kriteeriumit, 

mida võidakse võrgulehel kontrollida ning paluti vastav teave edastada ka oma hallatavatele asutustele. 

Augusti lõpul, septembri alguses läbiviidud seire käigus vaadati siiski nendest 15 punktist 10-t. Et seire 

oleks ülevaatlikum, kellel kõik on korras või kellel vajab võrguleht parandamist, anti peale punktide 

asutustele ka värvid. 
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Hindamine toimus 10 palli süsteemis selliselt, et iga positiivne vastus (teabe olemasolu kohta) andis 

ühe punkti. Seega oli võimalik saada maksimaalselt 10 punkti. Kui teave oli esitatud poolikult, oli 

tulemuseks 0,5 punkti, kui teabe esitamisel oli väikeseid puudusi, oli tulemuseks 0,75 punkti ning kui 

teave ei olnud leitav või ei olnud teabe olemasolu kontroll võimalik, oli tulemuseks 0 punkti.  Roheline 

foorituli määrati asutusele, kes saavutas 8-10 punkti, 5-7,75 punkti saanud pälvisid kollase tule 

süttimise ning punase tule oleks saanud asutus, kelle skoor oleks jäänud 0-4,75 punkti vahele. Selliseid 

asutusi, kelle punktide summa oleks jäänud vahemikku 0-4,75 punkti õnneks ei olnud. 

Hea meel on tõdeda, et 43-st kontrollitud asutusest ainult üheksa said kollase värvi (eelmisel aastal oli 

selliseid asutusi 15) ning rebimine läbipaistvama riigiasutuse tiitlile oli väga tihe. Maksimumpunktid 

said neli asutust (eelmisel aastal 1) - Põllumajandusministeerium, Ravimiamet, Riigikantselei ja 

Riigikontroll. Et välja selgitada kõige läbipaistvamat riigiasutust, palus Andmekaitse Inspektsioon oma 

nõukojal eelnimetatud nelja asutuse hulgast teha oma valiku. Nõukoda hindas kõige paremaks ja 

kasutajasõbralikumaks võrguleheks Riigikontrolli võrgulehe, kes pälvis ka 2013. aasta kõige 

läbipaistvama riigiasutuse tiitli. 

Kuna seekord kontrollisime suuremas ulatuses dokumendiregistreid, siis asutused, kellel kontrollimise 

hetkel puudus ajakohane dokumendiregister, sai kohe kolm miinust. Kuna 2013. aastal läksid paljud 

riigiasutused üle uuele dokumendihaldussüsteemile, mis ei läinud kõigi asutustel tõrgeteta, sai see seire 

käigus ka mõnele asutusele saatuslikuks.  

Kõige rohkem puudusi esines dokumendiregistrite otsingumootorites, mis ei võimalda teha otsinguid 

kõigi seaduses ettenähtud parameetrite järgi. Teiseks enam miinuseid andnud punktiks 

dokumendiregistrite osas oli juurdepääsupiiranguta elektroonilistele dokumentidele juurdepääsu 

võimaldamine. Kui üldiselt võimaldavad riigiasutused oma dokumendiregistrite kaudu juurdepääsu 

elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, siis ikka ja jälle on 

dokumendiregistris mõni dokument, millele mingil põhjusel juurdepääsu ei ole võimaldatud. 

Kolmandaks enim miinuseid andnud punktiks oli see, et võrgulehelt ei olnud leitavad ministrite 

määruste eelnõud ministeeriumide osas  ja järelevalveasutuste puhul jõustunud ettekirjutused ja 

otsused, kuigi seadus kohustab neid võrgulehel avalikustama. Ka juhul, kui nimetatud dokumendid on 

avalikustatud mujal, peab seaduse kohaselt olema link võrgulehele, kus vastav teave on avalikustatud.  

Muude punktide osas oli üksikuid eksimusi. Et seire tulemused olid möödunud aastast paremad, on 

selles kindlasti oma osa ka, et asutustel oli eelnevalt teada, mida võidakse hinnata ning samuti on oma 

panus selles ka kindlasti koordinaatoritel. 

 5.1.4. Interneti rehitsemise päeva seire 

Andmekaitse Inspektsioon seiras 10.05.2013 Eesti 40 suurima jaemüügiga tegeleva ettevõtte kodulehti. 

Seire eemärk oli saada laiaulatuslik ülevaade tingimustest ja praktikatest, kuidas kauplused kasutavad 

kliendikaartide ja sooduskampaaniate raames kogutud isikuandmeid. 

Seire toimus andmekaitse järelevalveasutuste ülemaailmse koostöö raames ühiselt peetava Interneti 

rehitsemise päeva (Internet Sweep Day) raames. Rehitsemise päeva korraldaja oli ülemaailmne eraelu 

kaitse võrgustik GPEN (global privacy enforcement network). Seiret koordineerivaks asutuseks oli 

Kanada andmekaitseasutus. 

Seires osalesid Statoil Fuel & Retail Eesti AS, aktsiaselts Olerex, Neste Eesti Aktsiaselts, Rimi Eesti Food 

AS, AS Prisma Peremarket, Selver AS, Maxima Eesti OÜ, ABC Supermarkets AS, Stockmann Aktsiaselts, 
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AS Solaris Keskus, Eesti Tarbijateühistute Keskühistu, AS OG Elektra, Sportland Eesti Aktsiaselts, 

Matkasport OÜ, Osaühing Rademar, AT Sport Osaühing, Euronics Baltic OÜ, Klick Eesti AS, AS OnOff 

Eesti, AS TKM King, OÜ Baltman, AjaG Kaubanduse Aktsiaselts, OÜ Seppälä Eesti, OÜ MSF Estonia, OÜ 

Elektius, OÜ Bodybalt, TKM Beauty Eesti, OÜ Renalko Kaubandus, OÜ Megafort, Forum Cinemas AS, 

Solaris Kino OÜ, Rautakesko AS, Apollo Holding OÜ, OÜ Zoo Planet, OÜ Euroapteek, AS Lupree, 

Instrumentaarium Optika OÜ, Yliopistan Apteekki OÜ, jysk Linnein´n Furniture OÜ ja Kotryna OÜ. 

Kuigi erasektorile ei tulene seadusest privaatsuspoliitika avaldamise kohustust, tuleb isikuandmeid 

töödelda vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. Samuti pööras inspektsioon seire käigus tähelepanu 

elektroonilise otseturustuse ja reklaami saatmise õiguslikele alustele. 

Täpsemalt hindas inspektsioon seire käigus isikuandmete kasutuse kohta oleva informatsiooni 

olemasolu, leitavust, kontakteerumise võimalust, isikuandmete töötlemist kirjeldava teksti 

arusaadavust ja asjakohasust.  

Neljakümnest kontrollitud ettevõtjast osutus eeskujulikuks viis. Üheksale ettevõtjale pidi inspektsioon 

saatma ettepaneku seaduse paremaks täitmiseks. Seitsmel ettevõtjal neljakümnest puudus igasugune 

informatsioon isikuandmete kasutamise kohta. Kolm ettevõtjat ei kogunud isikuandmeid ja ühe 

ettevõtja kliendikaart oli isikustamata. Kolmel korral kasutasid ettevõtjad mõne teise enamlevinud 

ettevõtja kliendikaarti või kliendiprogrammi. Ülejäänud kaheteistkümne ettevõtja klientide 

isikuandmete töötlemine oli seadusega kooskõlas ja vastas nõuetele. 

Enamlevinud probleemid, millega inspektsioon kokku puutus, olid otseturustusteadete saatmise 

nõusoleku lisamine kliendikaardi üldtingimustesse või eeltäidetud lahter otseturustusteadete 

saatmiseks. Sellise praktika kasutamine ei anna inimesele vaba valikut otsustamaks, kas isik soovib 

reklaampakkumisi või ei ning on vastuolus ESS § 1031 lõikes 1 oleva eelneva nõusoleku nõudega. Teiste 

probleemide hulka kuulus liigne isikuandmete küsimine kliendikaardi taotlemisel, isikuandmete 

töötlemise tingimuste raske leitavus ja teksti esitamine raskesti arusaadavas juriidilises keeles.  

Isikuandmete töötlemine peab alati olema kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse ja teiste 

õigusaktidega. Isikuandmete kaitse seadus kohustab isikuandmete töötlejat järgima kindlaid 

põhimõtteid seoses isikuandmete töötlemisega. Nendeks põhimõteteks on eesmärgikohasuse-, 

seaduslikkuse-, minimaalsuse-, kasutuse piiramise-, andmete kvaliteedi-, turvalisuse- ja individuaalse 

osaluse põhimõtted.35 

 5.1.5. Elektrooniliste õppeinfosüsteemide seire 

Andmekaitse Inspektsioon kontrollis isikuandmete kaitse seaduse neljandas peatükis sätestatud 

isikuandmete töötlemise ja isikuandmete turvameetmete nõuete täitmist elektroonilistes 

õppeinfosüsteemides. Selleks valis inspektsioon välja neli suuremat haridusasutust, mis kasutasid 

erinevaid elektroonilisi õppeinfosüsteeme. 

Seire eesmärk oli teha kindlaks, kas isikuandmete töötlemisega seotud tegevused isikuandmete 

vastutava töötleja poolt on vastavuses asutuse isikuandmete kaitse poliitika ja protseduuridega ning 

kas isikuandmete töötlemine kasutatavas õppeinfosüsteemis vastab kõikidele isikuandmete kaitse 

nõuetele. 

                                                           
35 IKS § 6. 
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Seire käigus inspekteeriti nelja õppeasutuse elektroonilise õppeinfosüsteemi vastavust isikuandmete 

kaitse seaduses sätestatud nõuetele. Asutused ja nende kasutatavad elektroonilised õppeinfosüsteemid 

olid järgmised: OÜ EBS Eduacation (õppeinfosüsteem ÕIS), Tallinna Inglise Kolledž (õppeinfosüsteem 

Stuudium), Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool (õppeinfosüsteem siseveeb) ja Koolitööde Aktsiaselts, 

mis pakub teenusena elektroonilist õppeinfosüsteemi eKool. 

Ülevaatuse käigus esitas Andmekaitse Inspektsioon õppeasutustele küsimusi selgituste saamiseks. 

Põhilised teemad, millele selgitusi otsiti, olid elektroonilisele õppeinfosüsteemile juurdepääs, 

turvanõuetele vastavus, infosüsteemi kasutajate logide mahajäämine, erinevate päringute logid, 

andmete edastamine kolmandatele isikutele, varukoopiate tegemine, kasutusjuhend ja süsteemi 

dokumentatsioon ning isikute loetelu, kelle isikuandmeid süsteem töötleb. 

Peale selgitustega tutvumist, mille asutused olid inspektsioonile saatnud, tegi inspektsioon kõikides 

asutustes ka kohapealse kontrolli. Kohapealse kontrolli eesmärgiks oli veendumine, et elektroonilises 

õppeinfosüsteemis tagatakse isikuandmete töötlemise nõuded ja isikuandmete turvameetmete 

täitmine, eelkõige: 

 on tagatud, et infosüsteemi kasutajal on juurdepääs vaid temale töötlemiseks lubatud 

isikuandmetele ja temale lubatud andmetöötluseks; 

 logitakse kõiki infosüsteemi sisenemisi ja väljumisi, sõltumata nende rollidest ning vastavalt 

rollidele edaspidised tegevused: andmete lisamine, parandamine, kustutamine, jne, et 

tagantjärele oleks võimalik kindlaks teha, millal, kelle poolt ja milliseid isikuandmeid salvestati, 

muudeti või kustutati; 

 kas ettevõtja töökorraldus on kujundatud selliseks, et see võimaldaks täita andmekaitse 

nõudeid. 

Seire lõpetas inspektsioon nelja erineva elektroonilise õppeinfosüsteemi üle positiivse tulemusega. 

Kõik neli kasutusel olevat elektroonilist õppeinfosüsteemi vastasid isikuandmete kaitse seaduses 

kehtestatud nõuetele. Seire käigus ei teinud inspektsioon täiendavaid märkusi elektrooniliste 

õppeinfosüsteemide vastutavate kasutajate ega õppeinfosüsteemide kohta. 

5.2. Auditid 

Andmekaitse Inspektsioon viib läbi isikuandmete kaitse vastavus- ja valmidusauditeid. Auditid on 

suunatud suurtele ja tundlikele andmekogudele. Isikuandmete kaitse audit on süsteemne ja sõltumatu 

ekspertiis, mille eesmärk on teha kindlaks, kas isikuandmete töötlemisega seotud tegevused asutuses 

on vastavuses organisatsiooni isikuandmete kaitse poliitika ja protseduuridega. Nimetatu peab vastama 

isikuandmete kaitse seaduse nõuetele. 

Audit aitab välja selgitada võimalikud probleemid ja nõrkused asutuse isikuandmete töötlemise 

juhtimise süsteemis. Auditeerimise eesmärk on probleemide ennetamine ning isikuandmete töötleja 

turvameetmete alane teadlikkuse tõstmine. 

Auditeerimise esimeseks sammuks on vastavusauditi läbiviimine, et hinnata millisel määral vastab 

auditeeritava asutuse isikuandmete kaitse süsteem (dokumentatsioon) isikuandmete kaitse seaduses 

sätestatud nõuetele. Teiseks sammuks on valmidusaudit, millega tehakse kindlaks, kas isikuandmete 
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töötlemise praktika ka tegelikult vastab organisatsioonis kehtestatud kirjalikele poliitikatele, 

juhenditele, eeskirjadele ja protseduuridele. 

2013. aastal said lõpplahenduse 6 auditit. 

Viisime läbi vastavusauditid Maanteeameti, Rapla Maavalitsuse ja Tehnilise Järelevalve Ameti suhtes 

ning lõpetasime 2012. aastal alustatud auditid Narva Linnavalitsuse ja Päästeameti osas. Menetluse 

lõpetamise eelduseks oli, et kõik auditeeritavad suudavad täita isikuandmete kaitseks seadusandja 

poolt kehtestatud füüsilisi, infotehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid.  

Ühtlasi viisime Narva Linnavalitsuses läbi infoturbe tagamise olulisemate reeglite ja protseduuride 

kehtestamise olulisuse koolituse. 

Ekspertidena kaasasime Maanteeameti suhtes läbiviidava auditi protsessi Riigi Infosüsteemi Ameti 

järelevalve osakonna spetsialiste. 

13.11.2013 sõlmisid Maanteeamet ja Andmekaitse Inspektsioon ka koostööleppe eesmärgiga tõhustada 

liiklusregistrisse kogutud andmete kasutamise kontrolli ja vahetada omavahel väärkasutusinfot. Selle 

eesmärk on korrastada registriandmete kasutamist kolmandate isikute poolt, kes moodustavad 

andmekasutajate enamiku. 

2013. aastal alustasime auditit Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogia Keskus (KEMIT) suhtes, mis 

jätkub 2014. aastal. 

5.3. Loamenetlused 

Loa taotlemiseks tuleb inspektsioonile pöörduda mitmel juhul. Inspektsioon annab loa: 

- delikaatsete isikuandmete töötlemiseks; 

- avaliku sektori andmekogude asutamiseks ja ümberkorraldamiseks; 

- teadusuuringuks ilma uuritavate nõusolekuta; 

- isikuandmete edastamiseks ebapiisava andmekaitse tasemega riiki. 

 5.3.1. Teadusuuringute load 

Isikuandmete kaitse seaduse § 16 reguleerib isikuandmete töötlemist teadusuuringu või riikliku 

statistika vajaduseks. Teadusuuringuid, mis kasutavad isikuandmeid, võib läbi viia kodeeritud kujul või 

inimese nõusolekul ning on võimalus isikuandmetele juurdepääsuks taotleda ka luba Andmekaitse 

Inspektsioonilt. Loataotlus peab vastama seaduses sätestatud tingimustele, milleks on näiteks 

ülekaalukas avalik huvi, piisavad turvameetmed ja adekvaatne põhjendus, miks eesmärgi saavutamine 

oleks ebamõistlikult raske kasutades ainult isikustamata andmeid. Kui teadusuuring hõlmab 

delikaatseid isikuandmeid, peab taotleja end registreerima lisaks ka delikaatsete isikuandmete 

töötlejate registris. 

2013. aastal menetles inspektsioon kokku seitseteist loataotlust. Inspektsioon andis 13 korral loa 

teadusuuringu teostamiseks ja 4 korral jättis taotluse läbi vaatamata. 7 korral 17-st saatis inspektsioon 

taotluse tagasi ja palus kõrvaldada taotluses esinevad puudused. 
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Asutused, kellele inspektsioon andis loa teadusuuringute teostamiseks olid Tartu Ülikooli Kliinikum (6 

teadusuuringuks), Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, AS Ida-Tallinna Keskhaigla, Eesti Kohtuekspertiisi 

Instituut, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Tervishoiu Kõrgkool ja Saar Poll OÜ. 

Teadusuuringute teemad olid 2013. aastal väga varieeruvad, kuid üldiste kategooriate põhjal tehti 

üheksal korral teadusuuring terviseandmete ja meditsiini kohta, kahel korral oli teadusuuringu 

teemaks töökohta puudutavad andmed, ühel korral sooviti teadusuuringu läbiviimiseks 

haridusandmeid ja ühel korral juurdepääsu karistusregistri andmetele. 

Neljal korral, kui inspektsioon jättis teadusuuringu taotluse läbi vaatamata, oli põhjuseks puuduste 

mitte kõrvaldamine etteantud aja jooksul. Sellest hoolimata, et taotlusi ei rahuldatud, võis taotleja 

esitada uue taotluse, milles oli eelnevalt mainitud puudused kõrvaldanud.  

Kokkuvõtlikult võib öelda, et huvi ja vajadus teadusuuringute vastu on aastast aastasse kasvanud. 

Kasvanud on ka teadusuuringuid teostavate asutuste teadlikkus dokumentatsiooni koostamisel ja 

teadusuuringu kirjeldamisel, kuna üha vähem esineb puudustega loamenetlusi. 

 5.3.2. Delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimine 

Delikaatsete isikuandmete töötlemise eelduseks on vastava tegevuse registreerimine Andmekaitse 

Inspektsioonis. Alternatiivselt võib isikuandmete töötleja teatada inspektsiooni isikuandmete kaitse 

eest vastutava isiku määramisest.  

Registreerimisel esitatakse koos taotlusega inspektsioonile hindamiseks ka isikuandmete 

turvameetmete üksikasjalik kirjeldus (IKS § 28 lg 2 p 10). Taotluse saab esitada Andmekaitse 

Inspektsiooni võrgulehe kaudu otse DIAT-registrisse ning registreerimise otsus toimetatakse 

vastutavale töötlejale sama keskkonna kaudu kätte.  

2013. aastal registreeriti delikaatsete isikuandmete töötlemine inspektsioonis 371-l korral, 

muudatusteks pöörduti 49 korral ning delikaatsete isikuandmete töötlemise lõpetamisest teatati 24 

korral. Isikuandmete kaitse eest vastutavate isikute määramisest teavitati meid 121-l korral.  

Delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimiskohustuse täitmiseks tegime 2013. aastal 67 

ettekirjutust.36 

 5.3.3. Andmekogude kooskõlastamismenetlused 

AvTS § 43³ lõike 3 kohaselt kooskõlastab Andmekaitse Inspektsioon avaliku sektori andmekogude 

dokumentatsiooni, kui toimub andmekogu asutamine, kasutusele võtmine, andmekogusse kogutavate 

andmete koosseisu muutmine või andmekogu lõpetamine. Kooskõlastamine toimub ühises 

võrgupõhises kooskõlastamissüsteemis - Riigi infosüsteemi haldussüsteemis (RIHA). 

2013. aastal olime kaasatud kooskõlastusmenetlusse 89 korral, andmekogu asutamise kavatsuse 

kooskõlastusi andsime 25 korral ja andmekogu kasutuselevõtu kooskõlastusi andsime 33 juhul.  

Kui eelmisel aastal pälvis suuremat tähelepanu andmete säilitamisega seotud tähtaegade määratlemine, 

on selles osas tunda edasiminekut ja säilitamistähtaegade määratlemisega seotud probleemide osakaal 

                                                           
36 Ettekirjutustega saab tutvuda Andmekaitse Inspektsiooni võrgulehel http://www.aki.ee/et/ettekirjutused-

2013.  

https://riha.eesti.ee/riha/main
http://www.aki.ee/et/ettekirjutused-2013
http://www.aki.ee/et/ettekirjutused-2013
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on kahanenud. Samas on selle asemel märgata andmekogus töödeldavate andmete koosseisude 

kirjeldamisel liigset üldsõnalisust, mis ei võimalda teha kindlaks, milliseid andmeobjekte tegelikult 

töödeldakse. See omakorda ei anna selget ülevaadet eraelu puutumatuse riive ulatusest, samuti, kas 

taoline riive on üldse põhjendatud. Ühtlasi on inspektsioon senisest enam pööranud tähelepanu 

andmesubjekti õiguste tagamisele tema andmete töötlemise osas, mh õigusele saada informatsiooni 

enda kohta käivate andmete kohta, mis andmekogusse on kantud. 

2013. aastal valmis kaks uut juhendit, mis puudutavad avaliku sektori andmekogude kooskõlastamist: 

andmekogude juhend ja Andmekaitse Inspektsiooni menetluskord riigi infosüsteemi haldussüsteemis 

(RIHA). Andmekogude juhisest on pikemalt kirjutatud käesoleva ettekande teises „Õigustavade 

kujundaja“ peatükis.  

Andmekogude juhend on suunatud andmekogude asutajatele ja pidajatele ning see annab ülevaate 

avaliku sektori andmekogude reguleerimise praktilistest küsimustest. Menetluskord on aga juhtnööriks 

inspektsiooni ametnikele, kes annavad kooskõlastusi/arvamusi riigi infosüsteemi haldussüsteemi 

esitatud andmekogudele ja muudele objektidele. Ühtlasi on see abiks andmekogu kooskõlastamisele 

esitajatele, kes saavad ülevaate esitatavatest nõuetest ja inspektsiooni seisukohtadest. 

 5.3.4. Kolmandatesse riikidesse isikuandmete edastamise load 

Isikuandmete kaitse seaduse § 18 annab Andmekaitse Inspektsioonile õiguse väljastada lube 

isikuandmete edastamiseks kolmandatesse riikidesse, mille andmekaitse taset ei ole Euroopa Komisjon 

hinnanud piisavaks. Luba taotledes peab taotleja inspektsioonile esitama dokumentatsiooni, mis 

garanteerib isikute õiguste ja vabaduste kaitse kolmandas riigis. Isikuandmete saatmise eelduseks 

saavad olla Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud lepingu tüüptingimused, kontserni sise-eeskirjad või 

pooltevahelised asjakohased andmekaitselepingud. 

2013. aastal andis inspektsioon 6 luba isikuandmete edastamiseks ebapiisava andmekaitse tasemega 

riiki. Loa said GlaxoSmithKline Eesti OÜ kuni 31.12.2016, AS Coca-Cola HBC Eesti viieks aastaks, Orica 

Eesti OÜ viieks aastaks, Ericsson Eesti AS viieks aastaks, Sanofi-Aventis Estonia OÜ viieks aastaks ja IBM 

Eesti OÜ viieks aastaks. 

Arvato services Estonia OÜ esitas inspektsioonile muudatuse registreerimise taotluse seoses loaga 

isikuandmete edastamiseks ebapiisava andmekaitse tasemega riiki. 

Kolmandad riigid, kuhu loa saanud isikuandmete töötlejad isikuandmeid tahtsid edastada, olid viiel 

korral Ameerika Ühendriigid, kahel korral India Vabariik ja ühel korral Vene Föderatsioon.  

Garanteerimaks, et kolmandas riigis on tagatud isiku õigused, kasutasid loa saanud isikuandmete 

töötlejad kolmel korral Euroopa Komisjoni kehtestatud tüüptingimusi (2010/87/ec), ühel korral 

Euroopa Komisjoni kehtestatud tüüptingimusi (2004/915/ec), ühel korral kontserni sise-eeskirju ja 

ühel korral andmekaitse lepingut. 

2013 aastal luba taotlenud asutuste ettevalmistus ja dokumentatsioon on olnud asjakohane ja 

korrektne. Inspektsioon ei ole pidanud ühegi asutuse käest küsima täiendavaid selgitusi enne loa 

andmist. 

https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/Andmekogude%20juhend%202013_0.rtf
https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/AKI%20menetluskord%20RIHAs%202013%2012%2013_0.pdf
https://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/AKI%20menetluskord%20RIHAs%202013%2012%2013_0.pdf
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5.4. Rahvusvaheline järelevalvealane koostöö 

Andmekaitse Inspektsioon osaleb mitmes vormis Euroopa ja üleilmse haardega rahvusvahelises 

koostöös. Töörühmade ja koostöövormide ühisnimetajaks võib pidada õigustavade ühtlustamist. 

 5.4.1. Schengeni konventsiooni andmekaitse järelevalve 

Ühine järelevalveasutus (Schengen Joint Supervisory Authority ehk Schengen JSA) vastutab Schengeni 

konventsiooni kohaselt loodud Schengeni infosüsteemi - SIS-i, tehnilise abi üksuse järelevalve eest. 

Samuti on Schengeni ühine järelevalveasutus pädev läbi vaatama Schengeni infosüsteemi tegevusega 

seotud rakendamis- või tõlgendamisküsimusi, uurima probleeme, mis konventsiooniosalistel 

siseriiklikel järelevalveasutustel sõltumatu järelevalve teostamisel või süsteemile juurdepääsu õiguse 

kasutamisel võivad tekkida ning koostama ühtlustatud ettepanekuid olemasolevate probleemide 

ühiseks lahendamiseks. 

Alates 2013. aasta aprillist on keskse järelevalve koordineerija ja pädev asutus Euroopa 

andmekaitseinspektor. 

Möödunud aasta tegevusi mõjutas kahtlemata suuresti SIS II ehk teise generatsiooni Schengeni 

infosüsteemi käivitumine. Euroopa Komisjonilt võttis vastutuse üle Euroopa Liidu IT-agentuur ja 

Euroopa Nõukogu Schengeni ühise järelevalveasutuse töögrupi tegevuse pädevus läks Euroopa 

andmekaitseinspektorile. Andmekaitse osas on SIS I-lt SIS II-le ülemineku protsess kaasa toonud 

järelevalveasutuse tegelemise andmete migratsiooni küsimustega, samuti järelevalve järjepidevuse 

jätkumisega ülemineku faasis. Kuivõrd Euroopa andmekaitseinspektor koostöös liikmesriikidega on 

pandud uued järelevalveülesanded, siis on aasta jooksul tulnud tegeleda nii kodukordade kui 

järelevalveplaanide väljatöötamisega. Ülimalt oluline on olnud ka järelevalveorgani ja IT-agentuuri 

koostöö loomine algfaasist alates. 

 5.4.2. Euroopa sõrmejälgede andmebaasi töögrupp 

Euroopa varjupaigataotlejate tuvastamise infosüsteem Eurodac on loodud varjupaigataotlejate ja 

ebaseaduslike immigrantide teatud rühmade sõrmejälgede võrdlemiseks ning on kasutusel kõigis 

Euroopa Liidu liikmesriikides ja seotud kolmandates riikides.  

Eestis on ainsaks asutuseks, kes omab juurdepääsu Eurodaci keskandmebaasi salvestatud andmetele, 

Politsei- ja Piirivalveamet. 

Nii nagu Schengeni teise põlvkonna infosüsteemi ja Euroopa Viisainfosüsteemi (VIS) puhul nii ka 

Eurodac’i puhul teostab infosüsteemi juhtimist EU-Lisa ehk Euroopa IT-Agentuur ning järelevalvet 

Euroopa andmekaitseinspektor.  

Kuna Euroopa andmekaitseinspektori jaoks on ülesanne värske, siis on 2013. aastal peamiselt tegeletud 

kodukorra ja järelevalvemetoodikate planeerimisega. Kuna liikmesriikide huvi on omada 

liikmesriikidelt tulnud andmete osas piisavat järelevalve kompetentsi ning praktilisi võimalusi, on 

läbirääkimised Euroopa andmekaitseinspektoriga tööjaotuse ja töökorralduse osas tulised ja pikad. 

 5.4.3. Tollikonventsiooni andmekaitse järelevalve 

Infotehnoloogia tollialane ühine järelevalveasutus on järelevalveasutus, mis on pädev järgima 

tolliinfosüsteemi tööd, läbi vaatama selle tööga seotud rakendamis- või tõlgendamisküsimusi, uurima 
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probleeme, mis tekivad liikmesriikide siseriiklikel järelevalveasutustel sõltumatu järelevalve 

teostamisel või üksikisikutel süsteemile juurdepääsu õiguse kasutamisel, ning koostama ettepanekuid 

probleemide ühiseks lahendamiseks. 

Peamiselt tegeleti 2013. aastal infosüsteemi kasutajate teadlikkuse tõstmisega, et vältida 

tööprotsessidesse integreeritud andmekaitseriske. Samuti koondati teavet liikmesriikide asutustest, 

kes omavad juurdepääsu ning milliste ülesannete täitmiseks. Selle teadmise põhjal saab analüüsida, kas 

esineb probleemseid juurdepääse ja siseriiklikke lahendusi, kus asutuste juurdepääsude ulatused ei ole 

piiratud.  

Kõige teravamaks probleemiks aga võib tolliinfosüsteemi puhul lugeda selle kasutamisstatistikat. 

Nimelt ei ole sisult head tööriista laialdaselt kasutusele võetud ja numbrid näitavad, et enamustel 

juhtudel leitakse muid viise infovahetuseks. Selle küsimusega tegeletakse aktiivselt, et välja selgitada 

sellise tendentsi põhjused ning otsustada, kas vajalikud on muudatused või koguni seesuguse 

infosüsteemi sulgemine. 

 5.4.4. Europoli konventsiooni ühine andmekaitse järelevalveasutus 

Andmekaitse Inspektsioon osaleb Europoli (Euroopa politseiameti) konventsiooni artikkel 24 kohase 

ühise järelevalveasutuse töös. Europoli ühise järelevalveasutuse eesmärk on kooskõlas Europoli 

konventsiooniga jälgida Europoli tegevust tagamaks üksikisiku õigusi andmete talletamisel, töötlemisel 

ja kasutamisel. Ühise järelevalve kompetentsi kuulub Europoli isikuandmete töötlemise ja 

kasutamisega seotud toimingute täideviimise ja tõlgendamisega seotud küsimuste läbivaatamine, 

liikmesriikide järelevalve organite poolt iseseisvalt läbi viidud kontrollidega seotud küsimuste 

läbivaatamine, informatsiooni saamise õigusega seotud küsimuste läbivaatamine ning esilekerkivatele 

probleemidele lahenduste leidmine ning nende põhjal seisukohtade avaldamine. 

Nii nagu igal aastal, viidi ka 2013. aastal läbi mahukas Europoli keskasutuse ja selle infosüsteemi 

kontroll. Kontrolliti nii eelmiste aastate kontrollidel tehtud märkuste täitmist kui ka uusi asjaolusid. 

Endiselt tekitab probleeme Europolile varasemate puudujääkide kohane täitmine. Järelevalveasutus 

püüab otsepöördumistega ning vastavates komiteedes probleemidele tähelepanu juhtimisega siiski 

nõudeid kehtestada.  

2013. aasta põletavaim teema on siiski suuri vaidlusi põhjustav uus Europoli määrus, mille eelnõu 

tekitab andmekaitse ringkonnas muret, sest kipub ahendama privaatsuse kaitset ja andma õigusi ja 

pädevusi juurde Europolile, kes peaks olema iseenesest vaid liikmesriikide vaheline keskasutus. 

Kuritegude koosseise laiendatakse ning keskasutuse iseseisvat tegutsemispädevust samuti. Ka tekitab 

muret olukord, kus soovitakse kaotada võimalus liikmesriikidel oma menetluste raames otse suhelda, 

jättes keskasutuse sellest välja. Lisaks sellele näeb praegune eelnõu ette keskse infosüsteemi 

järelevalvepädevuse üleandmise Euroopa Nõukogult Euroopa andmekaitseinspektorile, millesse 

liikmesriikide esindajad suhtuvad ettevaatlikult. Põhjus on selles, et andmed, mis Europoli keskses 

infosüsteemis (EIS) asuvad, on kõik pärit liikmesriikidelt ning riikide tõhus järelevalve selle üle on 

möödapääsmatu. Tõenäoliselt on ka ette pandud lahenduse puhul võimalik liikmesriikide ja Euroopa 

andmekaitseinspektori vahel jõuda mõistliku töö- ja pädevuste jaotuseni. 

 

Europoli ühise järelevalveasutuse juurde on loodud ka apellatsioonikomitee, mille eesmärk on 

lahendada kodanike kaebusi nendele Europoli konventsiooniga tagatud andmetele juurdepääsu õiguse 

http://europoljsb.consilium.europa.eu/about.aspx?lang=et
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kaitseks. 2013. aastal komiteel  otsuste tegemise vajadust ei esinenud. Üheks põhjuseks võib olla, et 

2012. aastal langetati kaks põhimõttelist otsust, millega kuulutati Europoli vastused isikutele 

ebapiisavaks ja seega ebaseaduslikuks. See oli määravaks ka Europoli praktika muutmisel ning seega 

vajadus apellatsioonikaebusteks vähenes. Ka varem on olnud probleeme just sellega, et kasutatakse 

standardvastuseid, mis ei ole reeglitega kooskõlas.  

Komitee otsused on lõplikud ja pooltele siduvad ning need avaldatakse ühise järelevalveasutuse 

kodulehel http://europoljsb.consilium.europa.eu/appeals-committee/tasks.aspx?lang=et. 

 5.4.5. Balti andmekaitseasutuste järelevalve koostöö 

Alates 2011. aastat oleme teinud isikuandmete kaitse alast järelevalvet Läti kolleegidega ja 2012. 

aastast alates saame nimetada koostööd Balti koostööks, sest liitunud on ka Leedu andmekaitseasutus. 

Vajadus üle Balti regiooni koostöö järele on ilmne: Põhja- ja Baltimaade majandussektor on järjest 

enam põimumas ja selleks, et tagada erinevates riikides ühtne isikuandmete kaitse tase, tuleb teostada 

järelevalvet ühetaolise meetodi alusel ja süstemaatiliselt samades sektorites. 

Ühisjärelevalve läbiviimiseks valime konkreetse sektori põhiselt ettevõtjad, kes on igas riigis esindatud, 

sõnastame eesmärgid ja määratleme fookuse.  

2013. aastal olid ühise järelevalve objektiks hasartmängusektori kasiinod kohapealsete 

mängukohtadega. Seekord valmistasid ühise küsimustiku ja sättisid fookuse Leedu kolleegid. 

18.09.2013 saatsime põhjaliku küsimustiku kuuele kasiinole, kellel on Maksu- ja Tolliameti luba 

hasartmängu korraldamiseks kasiino vormis. Lähtudes vastustest koostasime ettepanekud kasiinodele 

IKS-i ja ESS-i paremaks täitmiseks. Kuna Eesti seadustes on mõningad nõuded selles sektoris 

isikuandmete töötlemisele mitmeti tõlgendatavad ning abstraktsed, pidasime vajalikuks ka kohtumiste 

vormis mõistlikud kriteeriumid paika panna. Nii on võimalik saavutada olukord, kus eraisikute 

privaatsus on vajaliku määral kaitstud ning sektori ettevõtted saavad oma kohustusi ning eesmärke 

täita. Ühisjärelevalvest valmib kokkuvõte nii Eesti kohta kui ka Balti riikide ühine kokkuvõte. 

http://europoljsb.consilium.europa.eu/appeals-committee/tasks.aspx?lang=et
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