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Austatud ettevõtlus- ja erialaliidud, palume teie kaasabi, et seda kirja ettevõtete seas levitada. 

 

 

Ringikiri ettevõtetele üldmääruse kohta 

 

 

Alates 25.05.2018 jõustub Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus. Senise 

isikuandmete kaitse seaduse kõik olulised põhimõtted jäävad edasi kehtima. Mõned 

kohustused siiski muutuvad. Teen lühiülevaate asjadest, mida peaksite üldmääruse 

rakendamiseks tegema: 

 

1. Andmekaitsespetsialisti määramine 

Ettevõte määrab andmekaitsespetsialisti, kui ettevõtte põhitegevuseks on: 

- inimeste ulatuslik ja süsteemne jälgimine (nt klientide profileerimine) või  

- ulatuslik eriliigiliste andmete, samuti süüteoandmete töötlemine.
1
  

Omaenda personaliandmete töötlemine ei ole ettevõtte põhitegevus. 

Andmekaitsespetsialisti määramisest tuleb inspektsioonile teada anda. Teate saab esitada 

ettevõtjaportaali kaudu analoogselt teiste teadetega äriregistrile. Alates 25. maist kuvatakse 

andmekaitsespetsialistide andmed lisainfona äriregistris ettevõtte andmete juures.  

Andmekaitsespetsialist nõustab tööandjat ning on andmekaitse alal kontaktisikuks. Ta võib 

täita ka muid tööülesandeid, see ei pea olema täistöökoht. Mitu ettevõtete ja asutust võivad 

määrata ka ühise andmekaitsespetsialisti.  

Ettevõte võib andmekaitsespetsialisti määrata vabatahtlikult – ka sel juhul on ta ettevõtte 

kontaktisikuks.  

Seaduse ees vastutab andmekaitse eest ettevõttes äriühingu juhatus – samamoodi nagu 

ettevõtte maksu- ja raamatupidamiskohustuse eest. 

Inspektsiooni võrgulehel on täpsemad selgitused, kes peavad andmekaitsespetsialisti 

määrama, mida talt nõutakse ja kuidas teade esitada. 

                                                 
1 Need on samad andmed, mida senise isikuandmete kaitse seaduse § 4 lg 2 nimetab delikaatseteks 
isikuandmeteks. Eriliigiliste isikuandmete loetelu on toodud üldmääruse artiklis 9: rassiline või etniline päritolu, 
poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused, ametiühingusse kuulumine, geneetilised ja 
biomeetrilised andmed, terviseandmed, andmed seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta. Süüdimõistvate 
kohtuotsuste ning süütegude seotud isikuandmed on sätestatud artiklis 10.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
https://www.riigiteataja.ee/akt/114032014031?leiaKehtiv
https://ettevotjaportaal.rik.ee/
http://www.aki.ee/et/andmekaitsespetsialist
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2. Infovara kaardistamine ja dokumenteerimine 

Ettevõtte olemasoleva infovara kaardistamine on vajalik selleks, et koostada/uuendada 

omavahel seotud dokumente: 

a) andmetöötlustoimingute ülevaade (register) üldmääruse art 30 kohaselt (ettevõtte-

sisene dokument, inspektsioonil on õigus seda välja nõuda, lihtsa näidise 

väikeettevõttele leiate meie võrgulehelt),  

b) klientidele ja avalikkusele suunatud andmekaitsetingimused üldmääruse art 12 

kohaselt, mis tuleb avaldada (näiteks ettevõtte võrgulehel). 

 

3. Valmisolek infovara kaardistamise põhjal 

Ühtlasi aitab see teil võtta vajalikke meetmeid, et olla alates 25. maist valmis: 

a) iseenda andmete kohta esitatud päringuteks. Õigus nõuda oma andmete kustutamist kehtib 

nende andmete osas, mida kasutatakse nõusoleku alusel (inimene võtab nõusoleku tagasi) või 

mille kasutamiseks puudub õiguslik alus (nt pooltevaheline leping, raamatupidamis- või 

maksuseadused), 

b) andmete teise ettevõttesse masinloetaval kujul ülekandmise nõueteks,  

c) rikkumisteadete esitamiseks oluliste isikuandmetega seotud rikkumiste kohta inspektsiooni 

võrgulehe kaudu. 

 

4. Soovitus ühiseks tegevuseks 

Soovitan teha ettevõtlus- või erialaliidu kaudu koostööd ning koostada spetsiaalselt teie 

tegevusvaldkonnale suunatud hea tava toimimisjuhiseid, meelespäid ja dokumendinäidiseid. 

Üheskoos ise tehes saate materjalid, millest on kõige rohkem kasu. Keegi ei tunne teie oma 

valdkonna praktilisi probleeme teist paremini. Inspektsiooni võimalused individuaaltasandil 

põhjalikumalt nõustada on kasinad, kuid sektoritasandil aitame meeleldi.  

 

Kõik inspektsiooni juhised ja seisukohad isikuandmete kaitse üldmääruse osas on leitavad 

Andmekaitse Inspektsiooni võrgulehelt andmekaitsereformi rubriigist.  

Mõistan, et üldmääruse rakendamine toob kaasa üksjagu ebaselgust ning lisatööd. Kuid 

kutsun üles nägema selles ka võimalusi: 

- kui selle rakendamist kasutada selleks, et vaadata üle ja tõhustada ettevõtte 

teabehaldust ja infoturvet, siis saab parandada ettevõtte konkurentsivõimet ning 

suurendada kaitset kasvavate küberohtude vastu, 

- samuti aitab see suurendada klientide usaldust. Digimajanduse arenguks on vaja, et 

inimesed usaldaksid seda, kuidas nende andmeid kogutakse, hoitakse ja kasutatakse. 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Viljar Peep 

peadirektor 

http://www.aki.ee/et/andmekaitse-reform/tootlustoimingute-registreerimine
http://www.aki.ee/et/andmekaitse-reform/andmekaitsetingimuste-kontrollnimekiri
http://www.aki.ee/et/andmekaitse-reform/mida-tahendab-andmete-ulekandmise-oigus
http://www.aki.ee/et/andmekaitse-reform/rikkumisteated
http://www.aki.ee/
http://www.aki.ee/
http://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/euroopa-andmekaitse-reform

