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1. Seire taust ja eesmärgid 
Inspektsioon viis 2010 aasta märtsis läbi valdavalt ee-lõpuliste domeeninimedega suhtluskeskkondade kasutajatingimuste seire lähtudes kasutaja eraelu kaitse aspektist. Valim moodustati juhuslikult seitsmest teenusepakkujast ning hindamisel kasutati avalikult keskkonna võrgulehel kättesaadavat teavet. Seire eesmärgiks ei olnud riikliku järelevalve teostamine, vaid interneti suhtluskeskkondade eraelu puutumatuse tagamise taseme üldine hindamine. Inspektsioon hindas, kas valimisse sattunud suhtluskeskkondade teenuste pakkujad on piisavalt arvestanud isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõudeid. Suhtlusvõrgu teenuse pakkujad, nagu ka rakenduste pakkujad, on kasutajate suhtes vastutavad töötlejad, kellel on seega seadusest tulenevad kohustused.

2. Eraelu puutumatust tagavad aspektid ja inspektsiooni järeldused 
2.2.1 Suhtlusvõrgu teenuse pakkuja peaks andma kasutajatele oma kontaktandmed ning esitama põhjaliku ja selge teabe isikuandmete töötlemise eesmärkide ja viiside kohta
Teenuse pakkujaga sai ühendust võtta tagasiside rakenduse kaudu või e-posti vahendusel. Ühel juhul ei õnnestunud kontaktandmeid leida. Kolmes suhtluskeskkonnas anti teavet isikuandmete töötlemisest.
2.2.2 Suhtlusvõrgu teenuse pakkuja peaks kasutama eraelu puutumatust tagavaid vaikesätteid
Murettekitavalt olid profiiliandmed ühel juhul automaatselt avalikud ühel juhul, vaikimisi eraelu puutumatust tagavate seadete kasutamise tase oli ebaühtlane.
2.2.3 Suhtlusvõrgu teenuse pakkuja peaks kasutajaid teavitama eraelu puutumatusega seotud ohtudest, mis tekivad teabe üleslaadimisel suhtlusvõrku, ning hoiatama selliste ohtude eest
Kasutajaid teavitati ohtudest kahel juhul seitsmest.
2.2.4 Suhtlusvõrgu teenuse pakkuja peaks soovitama kasutajatel teisi isikuid kujutavate piltide või neid käsitleva teabe üleslaadimisel küsida neilt selleks nõusolekut
Kolmel juhul ei olnud kasutajale vastavat teavet antud, vaid ühel juhul on juhitud tähelepanu nõusoleku vajadusele.
2.2.5 Suhtlusvõrgu kodulehel peaks olema vähemalt link kaebusi menetleva üksuse juurde, kes tegeleb nii kasutajate kui ka teiste isikute andmekaitse küsimustega
Nimetatud kohustust võis lugeda üldjuhul täidetuks.
2.2.6 Turustus peab vastama andmekaitse- ja e-privaatsuse direktiivis sätestatud eeskirjadele
Kasutajatele ei antud mingit vastavat teavet ühe teenusepakkuja poolt.
Uudiskirjade ja muu kommertsteadete edastamise tingimused ei vastanud eeskirjadele ühel kodulehel. Tutvustatud kord vastas üldjoontes nõuetele viiel juhul.
2.2.7 Suhtlusvõrgu teenuse pakkuja peab kehtestama maksimaalse tähtaja mitteaktiivsete kasutajate andmete säilitamiseks. Mitteaktiivsed kontod tuleb kustutada
Nimetatud kohustuse täitmisest ei olnud võimalik saada teavet üheltki vaadeldud suhtluskeskkonna kodulehelt. 
2.2.8 Suhtlusvõrgu teenusepakkuja peaks alaealiste suhtes võtma ohtude vähendamiseks asjakohaseid meetmeid
Inspektsiooni hinnangul olid teenusepakkujad nõudeid registreerijate vanusele hinnanud adekvaatselt.
2.2.9 Suhtlusvõrgu teenuse kasutajatel ja ka muudel isikutel peaks olema juurdepääs hõlpsasti järgitavale kaebuste menetlemise korrale, mille on kehtestanud suhtlusvõrgu teenusepakkuja
Selge ja arusaadav kaebuste menetlemise kord oli välja toodud ühe teenusepakkuja poolt.
2.2.10 Kasutajatel peaks üldiselt olema lubatud kasutada varjunime
Teenuse kasutamiseks ei rakendata ID-kaardiga sisse logimist, mistõttu ei ole kasutajatel tegelikult võimalik isiku esitatud andmete õigsust kontrollida.

3. Kokkuvõtteks 
Ülevaated seirest saadeti valimisse sattunud suhtlusvõrgustike pidajate kontaktaadressidele. Edaspidi jätkab inspektsioon suhtluskeskkondade teenuste- ja rakenduste pakkujate võimalikele vajakajäämistele tähelepanu juhtimist kaebuste põhiselt. 
Interneti suhtlusvõrkude loomisel on abiks inspektsiooni kodulehel avaldatud rahvusvahelise telekommunikatsiooni andmekaitse töörühma „Aruanne ja suunised sotsiaalvõrkude teenuste privaatsuse kohta,“ samas küsimuses on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 95/46/EÜ artikli 29 alusel asutatud andmekaitse töörühm avaldanud „Arvamuse 5/2009 interneti suhtlusvõrkude kohta.“


