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1. Seire taust ja eesmärgid
Inspektsioon viis 2013 aasta novembris läbi seire lähtudes liisinguandjate klientide eraelu
kaitse aspektist. Seire eesmärgiks ei olnud riikliku järelevalve teostamine, vaid liisinguandjate
praktika IKS vastavuse üldine hindamine 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 § 12
sätestatule. Kuigi kindlustusandjate tegevust reguleerib kindlustustegevuse seadus (KTS), ei
saa kindlustusandjatele andmete edastamisel lähtuda IKS § 14 lg 2 p 1 sätestatust, 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 lg 1 p 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 järelepärimist eiras: Krediidipanga Liisingu AS
2. Andmete edastamine kindlustusandjatele ja Andmekaitse Inspektsiooni järeldused:
Kokkuvõtlikult võib tulemi esitada järgnevalt: Enamus 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 lg 1 p 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.
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