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SISSEJUHATUS 

Et kontsernil või ühise majandustegevusega tegelevate ettevõtjate rühmal oleks andmete 
rahvusvahelisel edastamisel ELis asuvatelt organisatsioonidelt samasse kontserni kuuluvatele 
väljaspool ELi asuvatele organisatsioonidele lihtsam kasutada vastutavatele töötlejatele 
mõeldud siduvaid kontsernisiseseid eeskirju, on artikli 29 töörühm muutnud 2008. aastal 
vastu võetud töödokumenti 153, milles esitatakse siduvates kontsernisisestes eeskirjades 
sisalduvate elementide ja põhimõtete tabel, eesmärgiga võtta arvesse siduvate kontsernisiseste 
eeskirjadega seotud nõudeid, mis on nüüd sõnaselgelt sätestatud Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruses (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta 
isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ 
kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)1. 

Tuleks meenutada, et vastutavatele töötlejatele mõeldud siduvad kontsernisisesed eeskirjad on 
sobiv raamistik isikuandmete edastamiseks ELis asuvatelt vastutavatelt töötlejalt sama 
kontserni teistele vastutavatele või volitatud töötlejatele (kes asuvad väljaspool ELi), samas 
kui volitatud töötlejatele mõeldud siduvaid kontsernisiseseid eeskirju kohaldatakse andmete 
suhtes, mis on saadud (ELis asuvalt) vastutavalt töötlejalt, kes ei ole kontserni liige, ja mida 
seejärel töötlevad asjaomased kontserni liikmed volitatud töötlejatena ja/või alamtöötlejatena. 
Seega kohaldatakse vastutavatele töötlejatele mõeldud siduvates kontsernisisestes eeskirjades 
sätestatud kohustusi sama kontserni üksuste suhtes, kes tegutsevad vastutavate töötlejatena, ja 
üksuste suhtes, kes tegutsevad kontsernisiseste volitatud töötlejatena. Viimati nimetatuga 
seoses tasub meelde tuletada, et kõik sisesed ja välised alltöövõtjad / volitatud töötlejad 
peavad lähtuma volitatud töötlejat ja vastutavat töötlejat omavahel siduvast lepingust 
(teenuste osutamise leping või mõni muu samadele nõuetele vastav vahend) või liidu või 
liikmesriigi õiguse kohasest õigusaktist, mis on volitatud töötleja suhtes siduv ja mis sisaldab 
kõiki isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 lõikes 3 sätestatud nõudeid2. Vastutavatele 
töötlejatele mõeldud siduvates kontsernisisestes eeskirjades sätestatud kohustusi kohaldatakse 
kontserni nende üksuste suhtes, kes saavad isikuandmeid (kontsernisiseste) volitatud 
töötlejatena, sel määral, et see ei lähe vastuollu teenuste osutamise lepinguga (mida järgivad 
eelkõige kontserni volitatud töötlejatest liikmed, kes töötlevad andmeid vastutavatest 
töötlejatest liikmete nimel).  

Võttes arvesse seda, et isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 47 lõikes 2 on sätestatud 
siduvate kontsernisiseste eeskirjade miinimumelemendid, on käesoleva muudetud tabeli 
eesmärk 

- kohandada eelmise abimaterjali sõnastust, et see oleks isikuandmete kaitse üldmääruse 
artikliga 47 kooskõlas; 

- selgitada siduvate kontsernisiseste eeskirjade nõutavat sisu, mis on kindlaks määratud 
artiklis 47 (võttes arvesse dokumente WP 743 ja WP 1084, mille artikli 29 töörühm on 
vastu võtnud direktiivi 95/46/EÜ raames); 

                                                           
1 EMPs kohaldatav tekst. 
2 Artikli 28 lõikes 3 on iga vastutava töötleja ja volitatud töötleja suhte puhul muu hulgas ette nähtud, et lepingu 
või õigusaktiga oleks kindlaks määratud töötlemise sisu, kestus, laad ja eesmärk, isikuandmete liik ja 
andmesubjektide kategooriad ning vastutava töötleja kohustused ja õigused. Siinkohal ei piisa siduvates 
kontsernisisestes eeskirjades esitatud üldisest andmeliikide, andmesubjektide jms kirjeldusest.  
3 3. juunil 2003 vastu võetud töödokument WP 74 „Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse: ELi 
andmekaitsedirektiivi artikli 26 lõike 2 kohaldamine siduvate kontsernisiseste eeskirjade suhtes rahvusvahelise 
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- teha vahet sellel, mis peab sisalduma siduvates kontsernisisestes eeskirjades, ja sellel, 
mis tuleb esitada siduvatele kontsernisisestele eeskirjadele heakskiidu taotlemisel 
pädevale järelevalveasutusele (dokument WP 1335); 

- varustada põhimõtted viidetega vastavatele isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 47 
sätetele ning 

- esitada iga põhimõtte kohta selgitusi/märkusi. 

Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 47 on selgelt lähtutud siduvate kontsernisiseste 
eeskirjade kohta vastu võetud artikli 29 töörühma töödokumentidest. Ent selles on sätestatud 
ka mõned uued elemendid, mida tuleks arvesse võtta olemasolevate siduvate kontsernisiseste 
eeskirjade ajakohastamisel või uute vastuvõtmisel, et tagada kõnealuste eeskirjade vastavus 
isikuandmete kaitse üldmäärusega kehtestatud uue raamistikuga.  

1.1. Uued elemendid 

Artikli 29 töörühm soovib juhtida tähelepanu eelkõige järgmistele elementidele.  

- Õigus esitada kaebus: andmesubjektile tuleks anda õigus esitada nõue omal valikul 
kas järelevalveasutusele liikmesriigis, kus on tema alaline elukoht või töökoht või 
väidetava rikkumise toimepanemise koht (vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse 
artiklile 77), või ELi liikmesriigi pädevale kohtule (andmesubjekt saab valida kohtu 
riigis, kus asub andmete eksportija, või riigis, kus on tema enda alaline elukoht 
(isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 79)). 

- Läbipaistvus: kõikidele andmesubjektidele, kelle suhtes kohaldatakse soodustatud 
kolmanda isiku õigusi, tuleks eelkõige anda isikuandmete kaitse üldmääruse 
artiklites 13 ja 14 kindlaks määratud teavet ning teavet, mis käsitleb nende õigusi 
isikuandmete töötlemisel, nende õiguste kasutamise vahendeid, vastutusega seotud 
klauslit ja andmekaitsepõhimõtetega seotud klausleid.  

- Kohaldamisala: siduvates kontsernisisestes eeskirjades tuleb kindlaks määrata 
kontserni või ühise majandustegevusega tegelevate ettevõtjate rühma ja kõigi selle 
liikmete struktuur ja kontaktandmed (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 47 lõike 2 
punkt a). Samuti tuleb kõnealustes eeskirjades kindlaks määrata eeskirjade materiaalne 
kohaldamisala, näiteks isikuandmete ühekordne või korduv edastamine, sealhulgas 
isikuandmete liigid, töötlemise viis ja eesmärgid, mõjutatud andmesubjektide liigid 
ning kolmanda riigi või kolmandate riikide andmed (isikuandmete kaitse üldmääruse 
artikli 47 lõike 2 punkt b). 

- Andmekaitse põhimõtted: läbipaistvuse, õigluse, eesmärgi piiritlemise, andmete 
kvaliteedi ja turvalisuse põhimõtte kõrval tuleks siduvates kontsernisisestes 
eeskirjades selgitada ka muid artikli 47 lõike 2 punktis d osutatud põhimõtteid, 
eelkõige neid, mis käsitlevad seaduslikkust, võimalikult väheste andmete kogumist, 

                                                                                                                                                                                     
andmeedastuse jaoks“, kättesaadav aadressil http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2003/wp74_en.pdf.  
4 14. aprillil 2005 vastu võetud töödokument WP 108, millega kehtestatakse siduvatele kontsernisisestele 
eeskirjadele heakskiidu taotlemisel kasutatava kontrollnimekirja näidis, kättesaadav aadressil 
http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2005/wp108_en.pdf.  
5 10. jaanuaril 2007 vastu võetud soovitus 1/2007 (WP 133) isikuandmete edastamisel kohaldatavate siduvate 
kontsernisiseste eeskirjade heakskiitmise standardtaotluse kohta, kättesaadav aadressil 
http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp133_en.doc.  

http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2003/wp74_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2003/wp74_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2005/wp108_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp133_en.doc
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andmete piiratud säilitamisaega, tagatiste rakendamist isikuandmete eriliikide 
töötlemisel ning nõudeid andmete edasisaatmisel asutustele, kes ei ole kohustatud 
täitma siduvaid kontsernisiseseid eeskirju. 

- Vastutus: iga vastutava töötlejana tegutsev üksus vastutab siduvate kontsernisiseste 
eeskirjade täitmise eest ja peab olema suuteline nende täitmist tõendama 
(isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 5 lõige 2). 

- Kolmandate riikide õigusaktid: siduvad kontsernisisesed eeskirjad peaksid sisaldama 
kohustust, et kui kontserni või ühise majandustegevusega tegelevate ettevõtjate rühma 
liikme suhtes kolmandas riigis kohaldataval juriidilisel nõudel võib olla oluline 
negatiivne mõju siduvate kontsernisiseste eeskirjadega ette nähtud tagatistele, tuleb 
probleemist teatada pädevale järelevalveasutusele (välja arvatud juhul, kui seda ei tohi 
teha näiteks kriminaalõigusest tuleneva keelu tõttu, millega kaitstakse õiguskaitsealase 
uurimistoimingu konfidentsiaalsust). See hõlmab kõiki õiguskaitseasutuste või riigi 
julgeolekuorganite õiguslikult siduvaid taotlusi isikuandmete avaldamiseks. 

1.2. Juba vastu võetud siduvate kontsernisiseste eeskirjade muutmine 

Võttes arvesse seda, et isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 46 lõike 5 kohaselt jäävad 
liikmesriigi või järelevalveasutuse poolt direktiivi 95/46/EÜ artikli 26 lõike 2 alusel antud 
load kehtima, kuni järelevalveasutus neid vajaduse korral muudab, need asendab või need 
kehtetuks tunnistab, peaksid kontsernid, kellel on heakskiidetud siduvad kontsernisisesed 
eeskirjad, isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamiseks ettevalmistusi tehes viima oma 
eeskirjad vastavusse isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetega.  

Käesoleva dokumendi eesmärk on muu hulgas aidata kontsernidel, kellel on heakskiidetud 
siduvad kontsernisisesed eeskirjad, teha asjakohased muudatused, et viia oma eeskirjad 
isikuandmete kaitse üldmäärusega kooskõlla. Selleks kutsutakse kõnealuseid kontserne oma 
kohustuse raames (WP 153 punkt 5.1) teavitama juhtiva andmekaitseasutuse kaudu kõiki 
kontserni liikmeid ja andmekaitseasutusi asjakohastest muudatustest, mis on tehtud 
siduvatesse kontsernisisestesse eeskirjadesse 25. maiks 2018 iga-aastase ajakohastamise 
käigus. Selliseid ajakohastatud siduvaid kontsernisiseseid eeskirju võib kasutada ilma, et 
oleks vaja taotleda uut luba või heakskiitu.  

Eespool toodut arvesse võttes jätavad andmekaitseasutused endale õiguse kasutada oma 
isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 46 lõike 5 kohaseid õigusi.  
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Siduvate kontsernisiseste 
eeskirjade heakskiitmise 
kriteeriumid  

Siduvates 
kontsernisisestes 
eeskirjades  

Taotlusvormis Viited 
määrusele 

Märkused Viited taotlusele / siduvatele 
kontsernisisestele eeskirjadele6 

1. SIDUVUS      
KONTSERNI SEES      
1.1. Kohustus järgida siduvaid 
kontsernisiseseid eeskirju  

 

JAH JAH Isikuandmete 
kaitse üldmääruse 
artikli 47 lõike 1 
punkt a ja lõike 2 
punkt c 

Siduvad kontsernisisesed eeskirjad peavad 
olema õiguslikult siduvad ning peavad 
sisaldama kontserni või ühise 
majandustegevusega tegelevate ettevõtjate 
rühma iga osaleva liikme (edaspidi „siduvaid 
kontsernisiseseid eeskirju kohaldav liige“), 
sealhulgas nende töötajate selget kohustust 
järgida siduvaid kontsernisiseseid eeskirju. 

 

1.2. Selgitus selle kohta, kuidas 
siduvad kontsernisisesed 
eeskirjad muudetakse neid 
eeskirju kohaldavatele kontserni 
liikmetele ja samuti töötajatele 
siduvaks  

EI JAH Isikuandmete 
kaitse üldmääruse 
artikli 47 lõike 1 
punkt a ja lõike 2 
punkt c 

Kontsern peab selgitama taotlusvormis, kuidas 
muudetakse eeskirjad siduvaks 

i) kontserni igale osalevale ettevõtjale/üksusele, 
kasutades üht või mitut järgmistest 
vahenditest: 

- kontsernisisene kokkulepe,  
- ühepoolsed kohustused (see on võimalik 

vaid juhul, kui siduvaid kontsernisiseseid 

 

                                                           

6 Täitab taotleja. 

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358&tpa_id=6936
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Siduvate kontsernisiseste 
eeskirjade heakskiitmise 
kriteeriumid  

Siduvates 
kontsernisisestes 
eeskirjades  

Taotlusvormis Viited 
määrusele 

Märkused Viited taotlusele / siduvatele 
kontsernisisestele eeskirjadele6 

eeskirju kohaldav liige, kes võtab 
kohustuse ja vastutuse, asub liikmesriigis, 
mis peab ühepoolseid kohustusi siduvaks, 
ja kui tal on õiguslikult võimalik siduda 
teisi liikmeid, kelle suhtes kohaldatakse 
siduvaid kontsernisiseseid eeskirju), 

- muud vahendid (üksnes juhul, kui 
kontsern näitab, kuidas saavutatakse 
siduvate kontsernisiseste eeskirjade 
siduvus); 

 ii) töötajatele, kasutades üht või mitut 
järgmistest vahenditest:  

- eraldi individuaalne leping/kohustus 
sanktsioonidega, 

- töölepingu klausel koos kohaldatavate 
sanktsioonide kirjeldusega, 

- sanktsioone hõlmav sisepoliitika, 
- sanktsioone hõlmav kollektiivleping, 

- muud vahendid (kuid kontsern peab 
nõuetekohaselt selgitama, kuidas siduvad 
kontsernisisesed eeskirjad muudetakse 
töötajatele siduvaks). 

 
VÄLJASPOOL KONTSERNI       
1.3. Soodustatud kolmanda isiku 
õiguste kehtestamine 
andmesubjektidele, sealhulgas 
võimalus esitada kaebus pädevale 
järelevalveasutusele või kohtule  

JAH JAH Isikuandmete 
kaitse üldmääruse 
artikli 47 lõike 1 
punkt b ning 
lõike 2 punktid c 
ja e 

Siduvate kontsernisiseste eeskirjadega tuleb 
anda andmesubjektidele selgesõnaliselt sellised 
õigused, et nad saaksid soodustatud kolmandate 
isikutena nendele eeskirjadele tugineda. 
  
Andmesubjektidel peab olema võimalik 
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Siduvate kontsernisiseste 
eeskirjade heakskiitmise 
kriteeriumid  

Siduvates 
kontsernisisestes 
eeskirjades  

Taotlusvormis Viited 
määrusele 

Märkused Viited taotlusele / siduvatele 
kontsernisisestele eeskirjadele6 

jõustada vähemalt järgmisi siduvate 
kontsernisiseste eeskirjade elemente:  

- andmekaitsepõhimõtted (artikli 47 lõike 2 
punkt d ja käesoleva dokumendi punkt 6.1), 

- läbipaistvus ja hõlpus juurdepääs siduvatele 
kontsernisisestele eeskirjadele (artikli 47 
lõike 2 punkt g ning käesoleva dokumendi 
punktid 6.1 ja 1.7), 

- õigus andmetega tutvuda, õigus andmete 
parandamisele ja kustutamisele, õigus 
andmete töötlemise piiramisele, õigus 
esitada vastuväiteid ning õigus sellele, et 
andmesubjekti kohta ei tehta otsust, mis 
põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, 
sealhulgas profiilianalüüsil (artikli 47 
lõike 2 punkt e ning artiklid 15, 16, 17, 18, 
21 ja 22),  

- siseriiklikud õigusaktid, mis takistavad 
siduvate kontsernisiseste eeskirjade 
järgimist (artikli 47 lõike 2 punkt m ja 
käesoleva dokumendi punkt 6.3), 

- õigus esitada kaebus, kasutades 
ettevõttesisest kaebuste esitamise 
mehhanismi (artikli 47 lõike 2 punkt i ja 
käesoleva dokumendi punkt 2.2), 

- kohustus teha koostööd 
järelevalveasutustega (artikli 47 lõike 2 
punktid k ja l ning käesoleva dokumendi 
punkt 3.1), 

- vastutust ja kohtualluvust käsitlevad sätted 
(artikli 47 lõike 2 punktid e ja f ning 
käesoleva dokumendi punktid 1.3 ja 1.4). 
Eelkõige tuleb siduvate kontsernisiseste 
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Siduvate kontsernisiseste 
eeskirjade heakskiitmise 
kriteeriumid  

Siduvates 
kontsernisisestes 
eeskirjades  

Taotlusvormis Viited 
määrusele 

Märkused Viited taotlusele / siduvatele 
kontsernisisestele eeskirjadele6 

eeskirjadega anda õigus esitada kaebus 
pädevale järelevalveasutusele (liikmesriigis, 
kus on andmesubjekti alaline elukoht või 
töökoht või väidetava rikkumise 
toimepanemise koht (vastavalt 
isikuandmete kaitse üldmääruse 
artiklile 77)) või ELi liikmesriigi pädevale 
kohtule (andmesubjekt saab valida kohtu 
riigis, kus asub vastutav või volitatud 
töötleja, või riigis, kus on tema enda alaline 
elukoht (vastavalt isikuandmete kaitse 
üldmääruse artiklile 79)).  

Siduvate kontsernisiseste eeskirjadega tuleks 
anda andmesubjektidele selgesõnaliselt õigus 
õiguskaitsevahendile ning õigus kahju 
hüvitamisele ja vajaduse korral hüvitisele 
eespool nimetatud siduvate kontsernisiseste 
eeskirjade elemendi rikkumise korral (vt 
isikuandmete kaitse üldmääruse artiklid 77–82).  
Ettevõtjad peaksid tagama, et kõik need õigused 
sisalduvad ettevõtte siduvate kontsernisiseste 
eeskirjade soodustatud kolmandaid isikuid 
käsitlevas klauslis, 
milleks võib näiteks viidata neid õigusi 
reguleerivatele siduvate kontsernisiseste 
eeskirjade klauslitele/peatükkidele/osadele 
või kõik need õigused kõnealuses 
klauslis üles loetleda. 
Kõnealused õigused ei laiene nendele siduvate 
kontsernisiseste eeskirjade elementidele, mis on 
seotud üksuste sees rakendatavate 
mehhanismidega, nagu koolituskavad, 
auditiprogrammid ja vastavusvõrgustik, ning 
eeskirjade ajakohastamise mehhanismidega. 
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Siduvate kontsernisiseste 
eeskirjade heakskiitmise 
kriteeriumid  

Siduvates 
kontsernisisestes 
eeskirjades  

Taotlusvormis Viited 
määrusele 

Märkused Viited taotlusele / siduvatele 
kontsernisisestele eeskirjadele6 

1.4. ELis asuv peakontor, ELis 
asuv liige, kellele on delegeeritud 
andmekaitsealane vastutus, või 
andmete eksportija võtab 
vastutuse hüvitise maksmise ja 
siduvate kontsernisiseste 
eeskirjade rikkumise heastamise 
eest 

JAH JAH Isikuandmete 
kaitse üldmääruse 
artikli 47 lõike 2 
punkt f 

Siduvates kontsernisisestes eeskirjades tuleb 
sätestada, et ELis asuv peakorter või ELis asuv 
kõnealuseid eeskirju kohaldav liige, kellele on 
delegeeritud vastutus, on kohustatud võtma 
vastutuse ning olema nõus võtma vajalikud 
meetmed, et heastada sammud, mille on 
astunud teised väljaspool ELi asuvad liikmed, 
kes on kohustatud täitma siduvaid 
kontsernisiseseid eeskirju, ja maksma hüvitist 
mis tahes varalise või mittevaralise kahju eest, 
mis on tekkinud seeläbi, et siduvaid 
kontsernisiseseid eeskirju kohaldav liige on 
kõnealuseid eeskirju rikkunud. 

Samuti tuleb siduvates kontsernisisestes 
eeskirjades sätestada, et kui väljaspool ELi asuv 
siduvaid kontsernisiseseid eeskirju kohaldav 
liige rikub eeskirju, kuulub rikkumine ELi 
kohtute või muude pädevate asutuste pädevusse 
ning andmesubjektil on õigused ja 
õiguskaitsevahendid selle siduvaid 
kontsernisiseseid eeskirju kohaldav liikme 
suhtes, kes on võtnud kohustuse ja vastutuse, 
justkui oleks rikkumise toime pannud see liige 
oma liikmesriigis, mitte kõnealuseid eeskirju 
kohaldav liige väljaspool ELi. 

Teine võimalus, mida saab kasutada eeskätt 
juhul, kui teatud organisatsioonilise 
struktuuriga kontsernil ei ole võimalik 
kohustada konkreetset üksust võtma endale 
kogu vastutus siduvate kontsernisiseste 
eeskirjade rikkumise eest väljaspool ELi, on 
näha ette, et iga siduvaid kontsernisiseseid 
eeskirju kohaldav liige, kes ekspordib EList 
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Siduvate kontsernisiseste 
eeskirjade heakskiitmise 
kriteeriumid  

Siduvates 
kontsernisisestes 
eeskirjades  

Taotlusvormis Viited 
määrusele 

Märkused Viited taotlusele / siduvatele 
kontsernisisestele eeskirjadele6 

siduvate kontsernisiseste eeskirjade alusel 
andmeid, vastutab kõnealuste eeskirjade 
rikkumise eest, mille paneb toime väljaspool 
ELi asuv kõnealuseid eeskirju kohaldav liige, 
kellele ta on andmeid edastanud.  

1.5. Ettevõtjal on piisavad 
vahendid 

EI JAH [WP 74 
punkti 5.5.2 teine 
lõik (lk 18) ja 
WP 108 
punkt 5.17 (lk 6)] 

Taotlusvorm peab sisaldama kinnitust selle 
kohta, et igal siduvaid kontsernisiseseid eeskirju 
kohaldaval liikmel, kes on võtnud vastutuse 
sammude eest, mille astuvad teised väljaspool 
ELi asuvad liikmed, kes on kohustatud täitma 
siduvaid kontsernisiseseid eeskirju, on piisavalt 
vahendeid, et maksta kõnealuste eeskirjade 
rikkumisega tekitatud kahju eest hüvitist. 

 

1.6. Tõendamiskohustus on 
ettevõtjal, mitte üksikisikul  

JAH JAH Isikuandmete 
kaitse üldmääruse 
artikli 47 lõike 2 
punkt f 

Siduvates kontsernisisestes eeskirjades tuleb 
sätestada, et siduvaid kontsernisiseseid eeskirju 
kohaldav liige, kes on võtnud vastutuse, on 
lisaks kohustatud tõendama, et väljaspool ELi 
asuv kõnealuseid eeskirju kohaldav liige ei 
vastuta eeskirjade rikkumise eest, millega 
seoses andmesubjekt on taotlenud kahju 
hüvitamist. 

Kui vastutuse võtnud liige suudab tõendada, et 
väljaspool ELi asuv siduvaid kontsernisiseseid 
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Siduvate kontsernisiseste 
eeskirjade heakskiitmise 
kriteeriumid  

Siduvates 
kontsernisisestes 
eeskirjades  

Taotlusvormis Viited 
määrusele 

Märkused Viited taotlusele / siduvatele 
kontsernisisestele eeskirjadele6 

eeskirju kohaldav liige ei vastuta kahju 
tekitanud teo eest, võib ta igasugusest 
vastutusest loobuda. 

1.7. Läbipaistvus ja 
andmesubjektidele tagatud 
hõlpus juurdepääs siduvatele 
kontsernisisestele eeskirjadele  

JAH EI Isikuandmete 
kaitse üldmääruse 
artikli 47 lõike 2 
punkt g 

Siduvad kontsernisisesed eeskirjad peavad 
sisaldama kohustust anda kõikidele 
andmesubjektidele, kelle suhtes kohaldatakse 
soodustatud kolmanda isiku õigusi, teavet, mille 
andmist nõutakse isikuandmete kaitse 
üldmääruse artiklites 13 ja 14, ning teavet, mis 
käsitleb soodustatud kolmanda isiku õigusi 
isikuandmete töötlemisel, nende õiguste 
kasutamise vahendeid, vastutusega seotud 
klauslit ja andmekaitsepõhimõtetega seotud 
klausleid.  

Antav teave peab olema täielik, kokkuvõttest ei 
piisa.  

Siduvad kontsernisisesed eeskirjad peavad 
sisaldama iga andmesubjekti õigust eeskirjadele 
hõlpsalt ligi pääseda. Näiteks võidakse 
siduvates kontsernisisestes eeskirjades 
sätestada, et vähemalt need eeskirjade osad, 
mille kohta andmesubjektidele teabe andmine 
on kohustuslik (nagu on kirjeldatud eespool), 
avaldatakse internetis või intranetis (kui 
andmesubjektid on vaid ettevõtja töötajad, 
kellel on intranetile juurdepääs).  

 

2. TULEMUSLIKKUS    
  

2.1. Sobiva koolitusprogrammi 
olemasolu 

JAH JAH Isikuandmete 
kaitse üldmääruse 
artikli 47 lõike 2 
punkt n 

Siduvates kontsernisisestes eeskirjades tuleb 
sätestada, et töötajatele, kellel on 
isikuandmetele pidev või korrapärane 
juurdepääs, ning töötajatele, kes osalevad 
andmete kogumises või isikuandmete 
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Siduvate kontsernisiseste 
eeskirjade heakskiitmise 
kriteeriumid  

Siduvates 
kontsernisisestes 
eeskirjades  

Taotlusvormis Viited 
määrusele 

Märkused Viited taotlusele / siduvatele 
kontsernisisestele eeskirjadele6 

töötlemisel kasutatavate vahendite 
väljatöötamises, pakutakse asjakohast siduvate 
kontsernisiseste eeskirjade alast koolitust.  

Siduvaid kontsernisiseseid eeskirju hindavad 
järelevalveasutused võivad küsida heakskiidu 
taotlemise ajal koolitusprogrammi kohta näiteid 
ja selgitusi. Koolitusprogrammi tuleks taotluses 
kirjeldada. 

2.2. Siduvate kontsernisiseste 
eeskirjadega seotud kaebuste 
käsitlemise korra olemasolu 

JAH JAH Isikuandmete 
kaitse üldmääruse 
artikli 47 lõike 2 
punkt i ja 
artikli 12 lõige 3  

Siduvates kontsernisisestes eeskirjades tuleb 
sätestada kontsernisisene kaebuste käsitlemise 
kord kandmaks hoolt selle eest, et iga 
andmesubjekt saab kasutada oma õigust ja 
esitada ükskõik millise siduvaid 
kontsernisiseseid eeskirju kohaldava liikme 
kohta kaebuse. 

- Kaebusi peab käsitlema tarbetu viivituseta, 
kuid igal juhul mitte hiljem kui ühe kuu 
jooksul, selgelt kindlaks määratud osakond 
või isik, kes on oma ülesannete täitmisel 
piisavalt sõltumatu. Arvestades taotluste 
keerukuse ja hulgaga võib ettenähtud aega 
kuni kahe kuu võrra pikendada, 
andmesubjekti vastavalt teavitades. 
Taotlusvormis tuleb selgitada, kuidas 
teavitatakse andmesubjekte kaebuste 
esitamise süsteemi praktilistest aspektidest, 
eelkõige  

- sellest, kuhu kaebus esitada, 
- sellest, millises vormis seda teha, 
- viivitustest kaebusele reageerimisel, 
- kaebuse tagasilükkamise tagajärgedest, 
- tagajärgedest juhul, kui kaebus loetakse 
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Siduvate kontsernisiseste 
eeskirjade heakskiitmise 
kriteeriumid  

Siduvates 
kontsernisisestes 
eeskirjades  

Taotlusvormis Viited 
määrusele 

Märkused Viited taotlusele / siduvatele 
kontsernisisestele eeskirjadele6 

põhjendatuks, 
- tagajärgedest juhul, kui andmesubjekt ei ole 

vastusega rahul (õigus esitada nõue kohtule 
või kaebus järelevalveasutusele).  

2.3. Siduvaid kontsernisiseseid 
eeskirju hõlmava 
auditiprogrammi olemasolu 

JAH JAH Isikuandmete 
kaitse üldmääruse 
artikli 47 lõike 2 
punktid j ja l ning 
artikli 38 lõige 3  

Siduvate kontsernisiseste eeskirjadega tuleb 
kehtestada kontsernile kohustus tagada 
korrapärased või eraelu puutumatuse 
küsimusega tegeleva ametniku/talituse (või 
organisatsiooni mõne muu pädeva talituse) 
taotlusel tehtavad andmekaitseauditid (mille 
viivad läbi akrediteeritud sise- või 
välisaudiitorid), et tagada siduvate 
kontsernisiseste eeskirjade täitmise kontroll.  

Siduvates kontsernisisestes eeskirjades tuleb 
sätestada, et auditiprogramm hõlmab kõiki 
kõnealuste eeskirjade aspekte, sealhulgas 
meetodeid selle tagamiseks, et võetakse 
parandusmeetmeid. Peale selle tuleb siduvates 
kontsernisisestes eeskirjades sätestada, et 
tulemused edastatakse eraelu puutumatuse 
küsimusega tegelevale ametnikule/talitusele ja 
kontserni või ühise majandustegevusega 
tegelevate ettevõtjate rühma kontrolliva 
ettevõtja juhatusele. Vajaduse korral võib 
tulemused edastada kõrgeima tasandi 
emaettevõtja juhatusele.  

Siduvates kontsernisisestes eeskirjades tuleb 
sätestada, et järelevalveasutused saavad taotluse 
korral juurdepääsu auditi tulemustele, ja anda 
järelevalveasutustele volitused teostada ükskõik 
millise kõnealuseid eeskirju kohaldava liikme 
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Siduvate kontsernisiseste 
eeskirjade heakskiitmise 
kriteeriumid  

Siduvates 
kontsernisisestes 
eeskirjades  

Taotlusvormis Viited 
määrusele 

Märkused Viited taotlusele / siduvatele 
kontsernisisestele eeskirjadele6 

puhul vajaduse korral ise andmekaitseaudit.  

Taotlusvorm peab sisaldama auditisüsteemi 
kirjeldust. Näiteks 

- milline üksus (kontserni osakond) otsustab 
auditi kava/programmi üle, 

- milline üksus teeb auditi,  
- auditi tegemise aeg (korrapäraselt või 

eraelu puutumatuse küsimusega tegeleva 
asjakohase talituse taotlusel), 

- auditi katvus (nt rakendused, IT-süsteemid, 
isikuandmeid töötlevad andmebaasid või 
andmete edasisaatmine, riigisiseste 
õigusaktide alusel kohustuslike nõuete osas 
vastu võetud ja siduvate kontsernisiseste 
eeskirjadega vastuolus olevad otsused, 
andmete edastamist väljapoole kontserni 
(vastutavatele või volitatud töötlejatele) 
käsitlevate lepingutingimuste 
läbivaatamine, parandusmeetmed jne), 

- millisele üksusele esitatakse auditi 
tulemused. 

2.4. Andmekaitseametnike 
võrgustiku loomine või 
asjakohased töötajad eeskirjade 
täitmise üle järelevalve 
teostamiseks  

 

JAH  EI Isikuandmete 
kaitse üldmääruse 
artikli 47 lõike 2 
punkt h ja 
artikli 38 lõige 3 

Kohustus määrata kooskõlas isikuandmete 
kaitse üldmääruse artikliga 37 vajaduse korral 
andmekaitseametnik või mõni muu isik või 
üksus (nt eraelu puutumatuse valdkonna juht), 
kelle ülesanne on teostada järelevalvet siduvate 
kontsernisiseste eeskirjade täitmise üle ja keda 
toetab selle ülesande täitmisel kõrgeim 
juhtkond. 

Andmekaitseametnikku või muid eraelu 
puutumatuse küsimusega tegelevaid ametnikke 
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Siduvate kontsernisiseste 
eeskirjade heakskiitmise 
kriteeriumid  

Siduvates 
kontsernisisestes 
eeskirjades  

Taotlusvormis Viited 
määrusele 

Märkused Viited taotlusele / siduvatele 
kontsernisisestele eeskirjadele6 

võivad abistada vastavalt vajadusele asjakohane 
rühm, kohalike andmekaitseametnike võrgustik 
või kohalikud kontaktisikud. 
Andmekaitseametnik annab aru otse kõrgeimale 
juhtimistasandile (isikuandmete kaitse 
üldmääruse artikli 38 lõige 3). Siduvad 
kontsernisisesed eeskirjad peaksid sisaldama 
andmekaitseametniku või sarnase talituse 
sisemise struktuuri, rolli, positsiooni ja 
ülesannete ning eeskirjade täitmise tagamiseks 
loodud võrgustiku lühikirjeldust. Näiteks, et 
andmekaitseametnik või eraelu puutumatuse 
valdkonna juht teavitab ja nõustab kõrgeimat 
juhtkonda, tegeleb järelevalveasutuste 
läbiviidavate uurimistega ning teostab 
järelevalvet nõuete täitmise üle ja annab igal 
aastal aru nõuete täitmisest üldisel tasandil, 
samas kui kohalike andmekaitseametnike või 
kohalike kontaktisikute ülesanne on käsitleda 
andmesubjektidelt laekunud kohalikke kaebusi, 
anda andmekaitseametnikule aru olulistest 
eraelu puutumatusega seotud probleemidest 
ning teostada järelevalvet koolituse ja 
eeskirjade täitmise üle kohalikul tasandil. 

3. KOOSTÖÖKOHUSTUS      
3.1. Kohustus teha 
järelevalveasutustega koostööd 

JAH JAH Isikuandmete 
kaitse üldmääruse 
artikli 47 lõike 2 
punkt l 

Siduvad kontsernisisesed eeskirjad peaksid 
sisaldama kõikide siduvaid kontsernisiseseid 
eeskirju kohaldavate liikmete selget kohustust 
teha järelevalveasutustega koostööd, olla nõus 
järelevalveasutuste tehtavate audititega ja 
järgida järelevalveasutuste soovitusi ükskõik 
millises kõnealuste eeskirjadega seotud 
küsimuses. 

 

4. TÖÖTLEMISE JA 
ANDMEVOOGUDE 
KIRJELDUS 
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Siduvate kontsernisiseste 
eeskirjade heakskiitmise 
kriteeriumid  

Siduvates 
kontsernisisestes 
eeskirjades  

Taotlusvormis Viited 
määrusele 

Märkused Viited taotlusele / siduvatele 
kontsernisisestele eeskirjadele6 

4.1. Siduvate kontsernisiseste 
eeskirjade materiaalse 
kohaldamisala kirjeldus 
(edastatavate andmete laad, 
andmesubjektide liigid, riigid) 

JAH JAH Isikuandmete 
kaitse üldmääruse 
artikli 47 lõike 2 
punkt b 

Siduvates kontsernisisestes eeskirjades tuleb 
kindlaks määrata eeskirjade materiaalne 
kohaldamisala ning seetõttu peavad need 
sisaldama andmete edastamise üldist kirjeldust, 
et järelevalveasutused saaksid hinnata, kas 
kolmandates riikides toimuv töötlemine on 
nõuetelevastav. Eelkõige tuleb siduvates 
kontsernisisestes eeskirjades kindlaks määrata 
isikuandmete ühekordne või korduv 
edastamine, sealhulgas isikuandmete laad ja 
liigid, töötlemise viis ja eesmärgid, mõjutatud 
andmesubjektide liigid (töötajad, kliendid, 
tarnijad ja muud kolmandad isikud, kellega 
seotud andmeid töödeldakse tavapärase 
äritegevuse käigus) ning kolmanda riigi või 
kolmandate riikide andmed.  

 

4.2. Siduvate kontsernisiseste 
eeskirjade geograafilise 
kohaldamisala 
kindlaksmääramine  

JAH  

 

JAH Isikuandmete 
kaitse üldmääruse 
artikli 47 lõike 2 
punkt a 

Siduvates kontsernisisestes eeskirjades tuleb 
kindlaks määrata kontserni või ühise 
majandustegevusega tegelevate ettevõtjate 
rühma ja kõigi selle liikmete struktuur ja 
kontaktandmed.  
 
Siduvates kontsernisisestes eeskirjades tuleks 
sätestada, kas neid kohaldatakse  
i) kõikide kontserni raames Euroopa Liidust 
edastatavate isikuandmete suhtes või 
ii) kogu kontserni raames toimuva isikuandmete 
töötlemise suhtes. 

 

5. MEHHANISMID 
MUUDATUSTE 
REGISTREERIMISEKS JA 
MUUDATUSTEST 
TEAVITAMISEKS 

     

5.1. Siduvate kontsernisiseste 
eeskirjade ajakohastamine 

JAH JAH Isikuandmete 
kaitse üldmääruse 
artikli 47 lõike 2 

Siduvaid kontsernisiseseid eeskirju võib muuta 
(näiteks selleks, et võtta arvesse muudatusi 
regulatiivses keskkonnas või ettevõtte 
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Siduvate kontsernisiseste 
eeskirjade heakskiitmise 
kriteeriumid  

Siduvates 
kontsernisisestes 
eeskirjades  

Taotlusvormis Viited 
määrusele 

Märkused Viited taotlusele / siduvatele 
kontsernisisestele eeskirjadele6 

punkt k struktuuris), kuid nendega tuleks kehtestada 
kohustus teavitada tarbetu viivituseta pädeva 
järelevalveasutuse kaudu muudatustest kõiki 
siduvaid kontsernisiseseid eeskirju kohaldavaid 
liikmeid ja asjakohaseid järelevalveasutusi.  

Siduvaid kontsernisiseseid eeskirju või neid 
eeskirju kohaldavate liikmete nimekirja on 
võimalik ajakohastada ilma, et oleks vaja 
taotleda uuesti heakskiitu, kui  

i) kindlaksmääratud isik või rühm/osakond 
peab siduvaid kontsernisiseseid eeskirju 
kohaldavate liikmete kohta ajakohastatavat 
nimekirja, jälgib kõnealustesse 
eeskirjadesse tehtavaid muudatusi ja 
registreerib need ning annab 
andmesubjektidele või järelevalveasutustele 
taotluse korral vajalikku teavet; 

ii) uuele siduvaid kontsernisiseseid eeskirju 
kohaldavale liikmele ei edastata andmeid 
enne, kui ta on nõuetekohaselt seotud nende 
eeskirjadega ja suudab tagada nende 
täitmise;  

iii) siduvatesse kontsernisisestesse 
eeskirjadesse või neid eeskirju kohaldavate 
liikmete nimekirja tehtavatest muudatustest 
teavitatakse kord aastas pädeva 
järelevalveasutuse kaudu asjakohaseid 
järelevalveasutusi, samuti esitatakse lühike 
selgitus ajakohastamise põhjuste kohta;  

iv) muudatusest, mis võib mõjutada siduvate 
kontsernisiseste eeskirjadega tagatud kaitse 
taset või mis võib mõjutada 
märkimisväärselt eeskirju ennast (st 
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Siduvate kontsernisiseste 
eeskirjade heakskiitmise 
kriteeriumid  

Siduvates 
kontsernisisestes 
eeskirjades  

Taotlusvormis Viited 
määrusele 

Märkused Viited taotlusele / siduvatele 
kontsernisisestele eeskirjadele6 

eeskirjade siduvust), teatatakse pädeva 
järelevalveasutuse kaudu viivitamata 
asjakohastele järelevalveasutustele. 

6. ANDMEKAITSEMEETMED      
6.1.1. Andmekaitsepõhimõtete, 
sealhulgas isikuandmete 
edastamist ja edasisaatmist 
väljapoole ELi käsitlevate 
eeskirjade kirjeldus 

JAH JAH Isikuandmete 
kaitse üldmääruse 
artikli 47 lõike 2 
punkt d  

Siduvates kontsernisisestes eeskirjades tuleks 
selgesõnaliselt sätestada järgmised ettevõtja 
järgitavaid põhimõtted:  

i. läbipaistvus, õiglus ja seaduslikkus 
(isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 5 
lõike 1 punkt a ning artiklid 6, 9, 10, 13 ja 
14); 

ii. eesmärgi piiritlemine (isikuandmete kaitse 
üldmääruse artikli 5 lõike 1 punkt b); 

iii. võimalikult väheste andmete kogumine ja 
õigsus (isikuandmete kaitse üldmääruse 
artikli 5 lõike 1 punktid c ja d); 

iv. piiratud säilitamisaeg (isikuandmete kaitse 
üldmääruse artikli 5 lõike 1 punkt e); 

v. isikuandmete eriliikide töötlemine; 
vi. turvalisus (isikuandmete kaitse üldmääruse 

artikli 5 lõike 1 punkt f ja artikkel 32), 
sealhulgas kohustus sõlmida kõikide siseste 
ja väliste alltöövõtjate / volitatud 
töötlejatega leping, mis sisaldab kõiki 
isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 
lõikes 3 sätestatud nõudeid ning kohustust 
teavitada isikuandmetega seotud mis tahes 
rikkumisest tarbetu viivituseta ELis asuvat 
peakorterit või ELis asuvat siduvaid 
kontsernisiseseid eeskirju kohaldavat liiget, 
kellele on delegeeritud andmekaitsealane 
vastutus, ning muud asjakohast eraelu 
puutumatuse küsimusega tegelevat 
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ametnikku/talitust ja andmesubjekte, kui 
kõnealune rikkumine toob tõenäoliselt 
kaasa suure ohu andmesubjekti õigustele ja 
vabadustele. Lisaks tuleks iga 
isikuandmetega seotud rikkumine (selle 
asjaolud, mõju ja võetud parandusmeetmed) 
dokumenteerida ning dokumendid tuleks 
teha järelevalveasutusele taotluse korral 
kättesaadavaks (isikuandmete kaitse 
üldmääruse artiklid 33 ja 34); 

vii. piirangud isikuandmete edastamisel ja 
edasisaatmisel vastutavatele ja volitatud 
töötlejatele, kes ei ole kontserni liikmed 
(siduvaid kontsernisiseseid eeskirju 
kohaldavad liikmed, kes on vastutavad 
töötlejad, võivad edastada isikuandmeid 
väljaspool ELi asuvatele kontserni 
mittekuuluvatele vastutavatele/volitatud 
töötlejatele, tingimusel et isikuandmete 
kaitse üldmääruse artiklite 45–48 kohaselt 
on tagatud piisav kaitse või kohaldatakse 
artikli 49 kohast erandit.  

Siduvate kontsernisiseste eeskirjade 
aluspõhimõtete sõnastamisel ja määratlemisel 
tuleks lähtuda isikuandmete kaitse üldmääruse 
sõnastusest ja määratlustest. 

6.1.2. Vastutus ja muud vahendid JAH JAH Isikuandmete 
kaitse üldmääruse 
artikli 47 lõike 2 
punkt d ja 
artikkel 30 

Iga vastutava töötlejana tegutsev üksus vastutab 
siduvate kontsernisiseste eeskirjade täitmise eest 
ja peab olema suuteline nende täitmist tõendama 
(isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 5 
lõige 2 ja artikkel 24). 

Eeskirjade täitmise tõendamiseks peavad 
siduvaid kontsernisiseseid eeskirju kohaldavad 
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liikmed registreerima kooskõlas isikuandmete 
kaitse üldmääruse artikli 30 lõikes 1 sätestatud 
nõuetega kõik isikuandmete töötlemise 
toimingud. Seda registrit tuleks pidada 
kirjalikult, sealhulgas elektrooniliselt, ja taotluse 
korral tuleks see teha järelevalveasutusele 
kättesaadavaks. 

 Et edendada eeskirjade täitmist ja juhtudel, kui 
see on nõutav, tuleks isikuandmete töötlemise 
toimingute puhul, mille tulemusel tekib 
tõenäoliselt suur oht füüsiliste isikute õigustele 
ja vabadustele, teha andmekaitsealane 
mõjuhinnang (isikuandmete kaitse üldmääruse 
artikkel 35). Kui artikli 35 kohasest 
andmekaitsealasest mõjuhinnangust nähtub, et 
isikuandmete töötlemise tulemusel tekiks juhul, 
kui vastutav töötleja ei võta ohu leevendamiseks 
meetmeid, suur oht, tuleb enne isikuandmete 
töötlemist konsulteerida järelevalveasutusega 
(isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 36).  

Tuleks rakendada asjakohaseid tehnilisi ja 
korralduslikke meetmeid, mis on kavandatud 
andmekaitsepõhimõtete rakendamiseks ja 
selleks, et hõlbustada siduvate kontsernisiseste 
eeskirjadega kehtestatud nõuete täitmist 
praktikas (lõimitud andmekaitse ja vaikimisi 
andmekaitse (isikuandmete kaitse üldmääruse 
artikkel 25)). 

 

6.2. Nimekiri üksustest, kes on 
kohustatud täitma siduvaid 
kontsernisiseseid eeskirju 

JAH JAH  Isikuandmete 
kaitse üldmääruse 
artikli 47 lõike 2 
punkt a 

Siduvad kontsernisisesed eeskirjad peavad 
sisaldama nimekirja üksustest, kes on 
kohustatud kõnealuseid eeskirju täitma, ja 
nende üksuste kontaktandmeid. 
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6.3. Vajadus tagada läbipaistvus, 
kui siseriiklikud õigusaktid 
takistavad kontserni täitmast 
siduvaid kontsernisiseseid 
eeskirju 

JAH EI Isikuandmete 
kaitse üldmääruse 
artikli 47 lõike 2 
punkt m 

Selge kohustus, et kui siduvaid 
kontsernisiseseid eeskirju kohaldaval liikmel on 
alust arvata, et tema suhtes kohaldatav õigusakt 
takistab teda siduvatest kontsernisisestest 
eeskirjadest tulenevate kohustuste täitmisel või 
et sel õigusaktil on oluline mõju kõnealustes 
eeskirjades ette nähtud tagatistele, peab 
asjaomane liige teavitama sellest viivitamata 
ELis asuvat peakorterit või ELis asuvat 
siduvaid kontsernisiseseid eeskirju kohaldavat 
liiget, kellele on delegeeritud andmekaitsealane 
vastutus, ja muud asjakohast eraelu 
puutumatuse küsimusega tegelevat 
ametnikku/talitust (välja arvatud juhul, kui 
õiguskaitseasutus on selle ära keelanud, 
kohaldades näiteks kriminaalõigusest tulenevat 
keeldu, millega kaitstakse õiguskaitsealase 
uurimistoimingu konfidentsiaalsust).  

Peale selle peaksid siduvad kontsernisisesed 
eeskirjad sisaldama kohustust, et kui siduvaid 
kontsernisiseseid eeskirju kohaldava liikme 
suhtes kolmandas riigis kohaldataval juriidilisel 
nõudel võib olla oluline negatiivne mõju 
kõnealuste eeskirjadega ette nähtud tagatistele, 
tuleks probleemist teatada pädevale 
järelevalveasutusele. See hõlmab kõiki 
õiguskaitseasutuste või riigi julgeolekuorganite 
õiguslikult siduvaid taotlusi isikuandmete 
avaldamiseks. Sellisel juhul tuleks pädevat 
järelevalveasutust asjaomasest taotlusest selgelt 
teavitada, sealhulgas esitada teave taotletud 
andmete, taotluse esitanud asutuse ja andmete 
avaldamise õigusliku aluse kohta (välja arvatud 
juhul, kui seda ei tohi teha näiteks 
kriminaalõigusest tuleneva keelu tõttu, millega 
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kaitstakse õiguskaitsealase uurimistoimingu 
konfidentsiaalsust). 

Juhuks kui andmevoo peatamine ja/või 
teavitamine on teatud juhtudel keelatud, tuleks 
siduvate kontsernisiseste eeskirjadega ette näha, 
et eeskirju kohaldav liige, kellele isikuandmete 
avaldamise taotlus esitati, annab endast parima, 
et saavutada sellest keelust loobumine, et ta 
saaks esitada võimalikult ruttu nii palju teavet 
kui ta suudab ning et tal oleks võimalik 
tõendada, et ta seda tegi. 

Kui siduvaid kontsernisiseseid eeskirju 
kohaldaval liikmel, kes on saanud taotluse, ei 
ole eespool nimetatud juhtudel hoolimata 
sellest, et ta on andnud endast parima, võimalik 
pädevaid järelevalveasutusi teavitada, peab ta 
kohustuma siduvates kontsernisisestes 
eeskirjades andma igal aastal pädevatele 
järelevalveasutustele teavet saadud taotluste 
kohta (nt isikuandmete avaldamise taotluste arv, 
taotletud andmete liik, võimaluse korral 
andmete taotleja jne). 

Igal juhul tuleb siduvates kontsernisisestes 
eeskirjades sätestada, et neid eeskirju kohaldav 
kontserni liige ei tohi edastada isikuandmeid 
ühelegi avaliku sektori asutusele ulatuslikult, 
ebaproportsionaalselt ega valimatult viisil, 
millega minnakse kaugemale sellest, mis on 
vajalik demokraatlikus ühiskonnas. 
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6.4. Siseriiklike õigusaktide ja 
siduvate kontsernisiseste 
eeskirjade vahelise seose 
kindlaksmääramine 

JAH EI  Puudub Siduvates kontsernisisestes eeskirjades tuleb 
kindlaks määrata siduvate kontsernisiseste 
eeskirjade ja asjakohaste kohaldatavate 
õigusaktide vaheline seos.  

Siduvates kontsernisisestes eeskirjades tuleb 
sätestada, et kui kohalikus õigusaktis, näiteks 
ELi õigusaktis, nõutakse isikuandmete 
kõrgemal tasemel kaitset, on see siduvate 
kontsernisiseste eeskirjade suhtes ülimuslik.  

Isikuandmeid tuleb igal juhul töödelda 
kooskõlas kohaldatava õigusega, nagu on ette 
nähtud isikuandmete kaitse üldmääruse 
artiklis 5 ja asjakohastes kohalikes õigusaktides.  

 

 


