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Soovitus isikuandmete kaitse seaduse paremaks täitmiseks
Andmekaitse Inspektsioon on saanud mitmeid märgukirju alaealisi isikuid meedias ülemäära
kahjustavate andmete pikaajalise avalikustamise kohta. Tegemist on varasemalt kadunuks
kuulutatud laste või noortega, kes on hiljem üles leitud, kuid ajakirjandusväljaande võrgulehel
jätkuvalt tuvastatavalt avaldatud (pilt, eesnimi, vanus, elukoha piirkond jne) ja
koos kommenteerimisvõimalusega.
Leiame, et kadunud isikute leidmisele kaasaaitamiseks teevad ajakirjandusväljaanded
tagaotsitava andmeid avaldades tänuväärset tööd. Samas peame vajalikuks juhtida tähelepanu,
et kui eesmärk on täidetud ja isik leitud, siis kohe pärast tema leidmist muutub avaldatu isiku
enda õigusi ülemääraselt kahjustavaks.
Alaealiste isikute andmete avaldamisel peab iga töötleja olema kaalutlevam ja ettevaatlikum,
kuna isikutel ei ole õigust enda andmete avaldamisel kaasa rääkida ning nende eest otsustavad
nende seaduslikud esindajad. Asjakohasuse minetanud artikkel võib mõjutada oluliselt lapse
edaspidist elu, sh tuua kaasa põhjendamatuid kannatusi nii talle endale kui tema lähedastele.
Juhtunu on olnud tõenäoliselt lapsele niigi traumeeriv ning selle igavene avaldamine ei ole
põhjendatud.
Isikuandmete kaitse seaduse § 4 alusel on ajakirjanduslikul eesmärgil lubatud ilma isiku
nõusolekuta tema kohta andmeid avaldada juhul, kui selleks on avalik huvi ning see on
kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega ja see ei kahjusta isiku õigusi ülemääraselt.
Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 5 lõige 1 punkt e annab selge suunise, et isikuandmeid
säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle
eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. Isikuandmeid võib kauem säilitada
juhul, kui neid töödeldakse üksnes avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- või
ajaloouuringute või statistilisel eesmärgil vastavalt artikli 89 lõikele 1, eeldusel et
andmesubjektide õiguste ja vabaduste kaitseks rakendatakse käesoleva määrusega ettenähtud
asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid („säilitamise piirang“). Antud juhul ei näe
inspektsioon selliste andmete isikuid tuvastataval kujul avalikustamisel ja säilitamisel ka
ajaloolist ja statistilist eesmärki.
Andmekaitse Inspektsioon teeb ettepaneku lõpetada kadunud alaealiste isikuandmete
avaldamine kohe pärast seda, kui avaldamise eesmärk on täidetud ehk isik on leitud (kas
artiklid kustutades või avaldades artikleid edasi isikustamata kujul). Soovitame alaealiste
õiguste kaitse eesmärgil üle vaadata ka vanad artiklid ning vajadusel teha muudatusi.
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