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Mis on mõjuhinnangu eesmärk

• Kirjeldada isikuandmete töötlemist.
• Hinnata töötlemise vajalikkust ja proportsionaalsust.
• Käsitleda töötlemise tulemusena füüsiliste isikute õigustele ja 

vabadustele tekkivaid riske.
• Hinnata riske.
• Määrata meetmed, mille abil neid riske hallata.



Seda aga peab andmetöötleja niigi tegema…

• Määrab andmetöötluse eesmärgi.
• Määrab töödeldavate isikute kategooriad ja isikuandmete liigid.
• Määrab õigusliku aluse.
• Määrab, kellele isikuandmeid edastatakse.
• Määrab isikuandmete säilitustähtajad.
• Analüüsib riske andmete ja muude infovarade käideldavusele, 

terviklusele, konfidentsiaalsusele.
• Hindab riske.
• Rakendab meetmeid riskide haldamiseks.



Milles on siis erinevus?

• Mõjuhinnang andmekaitse üldmääruse tähenduses tehakse isiku suhtes 
kõrge riskiga ja ulatusliku andmetöötluse puhul.

NB! Kui seni hindas andmetöötleja riske infovaradele sh andmete käideldavusele, 
terviklusele ja konfidentsiaalsusele, siis üldmääruse kohaselt tuleb lisaks hinnata ka riske 
isiku õigustele ja vabadustele.

Näiteks, andmetöötleja hindab füüsilise, organisatsioonilise või infotehnilise riski 
realiseerumisel isikule tekkivat füüsilist, varalist või mittevaralist kahju= määrab riski 
taseme isikule (koosmõjus tõenäosuse ja mõjuga). Nt skaalal madal, keskmine, kõrge.

• Mõjuhinnang on organisatsiooni andmekaitselise vastavushindamise 
koonddokument, mis vormistatakse kirjalikult.



Kõrge riski kriteeriumid

• Profileerimine + õiguslik tagajärg.

• Eriliigilised andmed + ulatuslik.

• Avalike alade süstemaatiline jälgimine + ulatuslik.

• Muud samaväärse mõjuga tegevused.



Muud samaväärse mõjuga tegevused

Kui andmetöötluse tagajärjel võib tekkida füüsiline, materiaalne (varaline) või 
mittemateriaalne(-varaline) kahju:

• töötlemine võib põhjustada diskrimineerimist, identiteedivargust või –pettust.

• isiku õiguste piiramine (nt ei saa kasutada teenust või lepingust tulenevaid õigusi, ei saa kasutada 

õigust vabale liikumisele).

• õiguslik tagajärg (nt isik ei saa toetust, hüvitist, luba mõneks tegevuseks; töökeskkonnas saab 

noomituse või vallandatakse töölt).

• rahaline kahju, maine kahjustamine, usalduse kadu.

• kahju tervisele.

• risk elule.

• lekib AK teave, ameti- ja kutsesaladusega kaitstud teave või riigisaladus ja salastatud välisteave.

• isik jääb ilma kontrollist oma isikuandmete üle (nt andmed liiguvad üle piiri liidust välja) või mõnda 

muud tõsist majanduslikku või sotsiaalset kahju.



Tänan!


