Isikuandmete kaitse seaduse
eelnõu seletuskirja juurde
Lisa 1
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete
töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise
eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK, võrdlustabel
EL-i õigusakti norm

Artikkel, lõige, punkt
Artikkel 1
Reguleerimisese ja eesmärk
Artikkel 2
Kohaldamisala

EL-i
EL-i õigusakti normi sisuliseks rakendamiseks kehtestatavad Kommentaarid
õigusakti
riigisisesed õigusaktid
normi
ülevõtmise
kohustus
Jah,
ei,
valikuline
Ei
Direktiivi sisu kirjeldav
säte,
mis
ei
vaja
siseriiklikult reguleerimist.
Ei

IKS § 11. Käesoleva peatüki kohaldamine

Piiritleb IKS
kohaldamisala.

4.peatüki

(1) Käesolevat peatükki kohaldatakse isikuandmete töötlemisele
õiguskaitseasutuste poolt süütegude tõkestamisel, avastamisel,
menetlemisel või karistuste täideviimisel.
(2) Käesolevat peatükki ei kohaldata isikuandmete töötlemisele
riikliku järelevalve teostamisel.
(3) Käesoleva peatükiga nähakse ette õiguskaitseasutustele
kohaldatavad erisused. Õiguskaitseasutuste osas ei kohaldata Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 2016/679, kui käesolevast
seadusest ei tulene teisiti.
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Artikkel 3
Mõisted

Jah

Jah
Artikkel 4
Isikuandmete
töötlemise
põhimõtted
1. Liikmesriigid näevad ette
järgmist:
a) isikuandmeid töödeldakse
seaduslikult ja õiglaselt;
b) isikuandmeid kogutakse
täpselt
ja
selgelt
kindlaksmääratud
ning
õiguspärastel eesmärkidel ning
neid ei töödelda viisil, mis on
nende eesmärkidega vastuolus;
c) isikuandmed on piisavad ja
asjakohased ega ole liiased
nende töötlemise eesmärkide
suhtes;
d) isikuandmed on õiged ja
vajaduse korral ajakohastatud;
võetakse
kõik
mõistlikud
meetmed
tagamaks,
et
töötlemise
eesmärgi
seisukohast
ebaõiged
isikuandmed kustutatakse või
parandatakse viivitamata;

IKS § 12. Õiguskaitseasutus
Käesolevas peatükis käsitatakse õiguskaitseasutusena asutust, kes on
pädev seaduse alusel süütegusid tõkestama, avastama, menetlema või
karistusi täide viima.
.
§ 13. Isikuandmete töötlemise põhimõtted
Isikuandmete töötlemisel tuleb järgida järgmisi põhimõtteid:
1) seaduslikkus ja õiglus – isikuandmeid töödeldakse seaduslikult ja
õiglaselt;
2) eesmärgikohasus – isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt
kindlaksmääratud õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda
viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
3) kvaliteet – isikuandmed peavad olema piisavad ja asjakohased
ning ei tohi olla ülemäärased andmetöötluse eesmärkide suhtes;
4) õigsus – isikuandmed peavad olema õiged ja vajaduse korral
ajakohastatud; mõistlike meetmetega tagatakse, et andmetöötluse
eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutatakse või
parandatakse viivitamata;
5) säilitamine – isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab
andmesubjekti tuvastada üksnes seni, kuni see on vajalik selle
eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;
6) turvalisus – isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab nende
turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest
ning juhusliku kadumise, hävimise või kahjustumise eest, rakendades
asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.
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Üldiselt
rakendatakse
üldmäärusest
tulenevaid
definitsioone, erandiks on
täiendav õiguskaitseasutuse
definitsioon.

e) isikuandmeid säilitatakse
kujul,
mis
võimaldab
andmesubjekte
tuvastada
üksnes seni, kuni see on vajalik
selle eesmärgi täitmiseks,
milleks
isikuandmeid
töödeldakse;
f) isikuandmeid töödeldakse
viisil, mis tagab isikuandmete
asjakohase
turvalisuse,
sealhulgas kaitseb loata või
ebaseadusliku töötlemise eest
ning
juhusliku
kadumise,
hävimise või kahjustumise
eest, kasutades asjakohaseid
tehnilisi või korralduslikke
meetmeid.
2.Isikuandmete
töötlemine Jah
sama või muu vastutava
töötleja poolt muul artikli 1
lõikes 1 sätestatud eesmärgil
kui
eesmärk,
milleks
isikuandmeid kogutakse, on
lubatud niivõrd, kuivõrd:
a) vastutav töötleja on volitatud
töötlema selliseid isikuandmeid
sellisel eesmärgil kooskõlas
liidu või liikmesriigi õigusega
ning
b) isikuandmete töötlemine on

§ 15. Isikuandmete töötlemine algsest erineval eesmärgil
(1) Isikuandmete töötlemine sama või muu vastutava töötleja poolt
muul § 11 lõikes 1 sätestatud eesmärgil kui algne eesmärk, milleks
isikuandmeid kogutakse, on lubatud niivõrd, kuivõrd:
1) vastutaval töötlejal on sellisel eesmärgil isikuandmete töötlemiseks
olemas seadusest või Euroopa Liidu õigusaktist tulenev alus ja
2) selline isikuandmete töötlemine on seaduse või Euroopa Liidu
õigusakti kohaselt vajalik ja proportsionaalne seatud eesmärgi suhtes.
(2) Õiguskaitseasutuste poolt § 11 lõikes 1 sätestatud eesmärkidel
kogutud või kogutavaid isikuandmeid ei tohi töödelda muudel
eesmärkidel, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud
juhtudel või kui selline töötlemine on lubatud seaduse või Euroopa
Liidu õigusaktiga. Kui isikuandmeid töödeldakse sellistel muudel
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vajalik ja proportsionaalne
kõnealuse muu eesmärgiga,
nagu on ette nähtud liidu või
liikmesriigi õiguses.

3.Isikuandmete
töötlemine Jah
sama või muu vastutava
töötleja poolt võib hõlmata
avalikes huvides arhiveerimist
või teaduslikku, statistilist või
ajaloolist kasutamist artikli 1
lõikes 1 sätestatud eesmärkidel,
kui andmesubjekti õiguste ja
vabaduste suhtes kohaldatakse
asjakohaseid kaitsemeetmeid.

eesmärkidel, kohaldatakse määrust (EL) 2016/679, välja arvatud
juhul, kui isikuandmeid töödeldakse tegevuse käigus, mis ei kuulu
määruse kohaldamisalasse. Olukorras, kus töötlemise eesmärk ei
kuulu määruse kohaldamisalasse, kohaldatakse vastavat Eesti õigust.
(3) Kui õiguskaitseasutus täidab seaduse kohaselt ka muid ülesandeid
kui need, mida täidetakse § 11 lõikes 1 sätestatud eesmärkidel,
kohaldatakse sellistel eesmärkidel isikuandmete töötlemisele määrust
(EL) 2016/679. Olukorras, kus töötlemise eesmärk ei kuulu määruse
kohaldamisalasse, kohaldatakse vastavat Eesti õigust.
§ 15. Isikuandmete töötlemine algsest erineval eesmärgil
(1) Isikuandmete töötlemine sama või muu vastutava töötleja poolt
muul § 11 lõikes 1 sätestatud eesmärgil kui algne eesmärk, milleks
isikuandmeid kogutakse, on lubatud niivõrd, kuivõrd:
1) vastutaval töötlejal on sellisel eesmärgil isikuandmete töötlemiseks
olemas seadusest või Euroopa Liidu õigusaktist tulenev alus ja
2) selline isikuandmete töötlemine on seaduse või Euroopa Liidu
õigusakti kohaselt vajalik ja proportsionaalne seatud eesmärgi suhtes.
(2) Õiguskaitseasutuste poolt § 11 lõikes 1 sätestatud eesmärkidel
kogutud või kogutavaid isikuandmeid ei tohi töödelda muudel
eesmärkidel, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud
juhtudel või kui selline töötlemine on lubatud seaduse või Euroopa
Liidu õigusaktiga. Kui isikuandmeid töödeldakse sellistel muudel
eesmärkidel, kohaldatakse määrust (EL) 2016/679, välja arvatud
juhul, kui isikuandmeid töödeldakse tegevuse käigus, mis ei kuulu
määruse kohaldamisalasse. Olukorras, kus töötlemise eesmärk ei
kuulu määruse kohaldamisalasse, kohaldatakse vastavat Eesti õigust.
(3) Kui õiguskaitseasutus täidab seaduse kohaselt ka muid ülesandeid
kui need, mida täidetakse § 11 lõikes 1 sätestatud eesmärkidel,
kohaldatakse sellistel eesmärkidel isikuandmete töötlemisele määrust
(EL) 2016/679. Olukorras, kus töötlemise eesmärk ei kuulu määruse
kohaldamisalasse, kohaldatakse vastavat Eesti õigust.
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4.Vastutav töötleja vastutab Jah
lõigete 1, 2 ja 3 täitmise eest ja
on võimeline nende täitmist
tõendama.

IKS § 31. Vastutav ja volitatud töötleja
(1) Vastutav töötleja rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke
meetmeid, et tagada käesoleva seaduse nõuete täitmine isikuandmete
töötlemisel. Vastutav töötleja on kohustatud vajadusel tõendama
käesolevas seaduses sätestatud nõuete täitmist.

Jah
Artikkel 5
Säilitamise ja läbivaatamise
tähtajad
Liikmesriigid näevad ette
asjakohaste
tähtaegade
kehtestamise
isikuandmete
kustutamiseks
või
nende
säilitamise
vajaduse
korrapäraseks läbivaatamiseks.
Nimetatud
tähtaegade
järgimise
tagamiseks
kehtestatakse
menetluslikud
meetmed.

§ 16. Isikuandmete säilitamine
(1) Töödeldavate isikuandmete säilitamisele kehtestatakse säilitamise
tähtajad. Säilitamise tähtajad kehtestatakse seaduse või määrusega.
Erandjuhtudel, kui säilitustähtaega pole seaduse või määrusega
kehtestatud, peab säilitustähtaega kehtestama vastutav töötleja.
(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel sätestatud säilitamise tähtaega
on lubatud pikendada üksnes põhjendatud juhul.
(3) Juhul, kui konkreetse säilitustähtaja kehtestamine ei ole võimalik,
peab vastutav töötleja rakendama õiguslikud ja tehnoloogilised
meetmed, mis võimaldavad jooksvalt hinnata andmete jätkuva
töötlemise vajalikkust.
(4) Kui isikuandmete säilitamise tähtaeg lõpeb, on vastutav töötleja
kohustatud isikuandmed jäädavalt kustutama. Vastutav töötleja peab
rakendama nõuetekohased õiguslikud ja tehnoloogilised meetmed
selleks, et tagada isikuandmete jäädav kustutamine kehtestatud
säilitustähtaja lõppemisel.

Artikkel 6
Andmesubjektide
kategooriate eristamine

Jah
eri

Artikkel 7
Isikuandmete eristamine ja

Jah

§ 17. Andmesubjektide eri kategooriate eristamine
Kui see on võimalik, eristab vastutav töötleja asjakohasel juhul
isikuandmete töötlemisel andmesubjektide eri kategooriatena
menetlusalused isikud, kahtlustatavad, süüdistatavad, kannatanud,
tunnistajad, kinnipeetavaid, arestialuseid, kriminaalhooldusaluseid ja
teisi isikuid.
§ 18. Hinnangutel põhinevate isikuandmete eristamine
Vastutav töötleja eristab võimaluste piires faktidel põhinevad
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isikuandmete kvaliteedi
kontrollimine
1. Liikmesriigid näevad ette, et
faktidel
põhinevaid
isikuandmeid eristatakse nii
palju kui võimalik isiklikel
hinnangutel
põhinevatest
isikuandmetest.
2.Liikmesriigid näevad ette, et Jah
pädevad asutused võtavad kõik
mõistlikud meetmed tagamaks,
et ebaõigeid, mittetäielikke või
aegunud
isikuandmeid
ei
edastata
ega
tehta
kättesaadavaks. Sel eesmärgil
kontrollivad kõik pädevad
asutused võimaluse korral
isikuandmete kvaliteeti enne
nende
edastamist
või
kättesaadavaks
tegemist.
Isikuandmete
edastamisel
lisatakse võimaluse korral
vajalik teave, mis võimaldab
andmeid vastu võtval pädeval
asutusel hinnata isikuandmete
õigsust,
täielikkust,
usaldusväärsuste
ja
ajakohasust.

isikuandmed isiklikel hinnangutel põhinevatest isikuandmetest.

IKS § 37. Isikuandmete edastamise nõuded
(1) Vastutav töötleja on kohustatud kasutusele võtma ja rakendama
asjakohaseid meetmeid tagamaks, et mittetäielikke, ebaõigeid või
aegunud isikuandmeid ei edastata ega tehta kättesaadavaks.
(2) Vastutav töötleja lisab isikuandmete edastamisel võimaluse korral
vajaliku teabe, mis võimaldab andmeid vastu võtval pädeval asutusel
hinnata isikuandmete õigsust, täielikkust, usaldusväärsust ja
ajakohasust.
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3.Kui ilmneb, et edastatud on Jah
ebaõigeid isikuandmeid või
isikuandmeid on edastatud
ebaseaduslikult,
teavitatakse
sellest viivitamata vastuvõtjat.
Sellisel
juhul
tuleb
isikuandmed
parandada,
kustutada või nende töötlemist
piirata kooskõlas artikliga 16.
Jah
Artikkel 8
Isikuandmete
töötlemise
seaduslikkus
1.Liikmesriigid näevad ette, et
isikuandmete töötlemine on
seaduslik ainult sel juhul ja
niivõrd, kui see on vajalik
pädeva asutuse poolt artikli 1
lõikes 1 sätestatud eesmärkide
kohase ülesande täitmiseks
ning see põhineb liidu või
liikmesriigi
õigusel.
2.Käesoleva
direktiivi
kohaldamisalasse
kuuluvat
isikuandmete
töötlemist
reguleerivas
liikmesriigi
õiguses täpsustatakse vähemalt
isikuandmete
töötlemise
üldised eesmärgid, töödeldavad
isikuandmed
ja
nende
töötlemise
konkreetsed
eesmärgid.

IKS § 36. Isikuandmete töötlemise nõuded
3) teavitama vastuvõtjat, kui isikuandmeid on
ebaseaduslikult või edastatud on ebaõigeid isikuandmeid;

edastatud

§ 14. Isikuandmete töötlemise seaduslikkus
Õiguskaitseasutus võib isikuandmeid töödelda seaduse alusel, kui
nende töötlemine on vajalik süütegude tõkestamise, avastamise,
menetlemise või karistuste täideviimise eesmärgist tuleneva ülesande
täitmiseks.
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ei
Artikkel 9
Isikuandmete
töötlemise
eritingimused
1.Artikli 1 lõikes 1 sätestatud
eesmärkidel pädevate asutuste
poolt kogutavaid isikuandmeid
ei tohi töödelda muudel kui
artikli 1 lõikes 1 sätestatud
eesmärkidel, välja arvatud
juhul, kui selline töötlemine on
lubatud liidu või liikmesriigi
õigusega. Kui isikuandmeid
töödeldakse sellistel muudel
eesmärkidel,
kohaldatakse
määrust (EL) 2016/679, välja
arvatud
juhul,
kui
isikuandmeid
töödeldakse
tegevuse käigus, mis ei kuulu
liidu õiguse kohaldamisalasse.
2.Kui liikmesriigi õigusega on ei
pädevatele asutustele antud
muud ülesanded kui need,
mida täidetakse artikli 1 lõikes
1
sätestatud
eesmärkidel,
kohaldatakse
sellistel
eesmärkidel
isikuandmete
töötlemisele
(sealhulgas
avalikes huvides arhiveerimise,
teadusliku
või
ajaloolise
uurimistöö või statistika tarvis)
määrust (EL) 2016/679, välja

IKS 2. peatüki 2. jaos on
sätestatud
isikuandmete
töötlemise erialused ning
sellistel muudel eesmärkidel
töötlemisele kohaldatakse
määruses
2016/679
sätestatust

Direktiivi ja määruse nr
679/2016
kohaldamisala
erinevusi selgitav säte, mis
ei
vaja
siseriiklikult
reguleerimist

-
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arvatud
juhul,
kui
isikuandmeid
töödeldakse
tegevuse käigus, mis ei kuulu
liidu õiguse kohaldamisalasse.
3.Liikmesriigid näevad ette, et jah
kui andmeid edastava pädeva
asutuse suhtes kohaldatavas
liidu või liikmesriigi õiguses
on sätestatud isikuandmete
töötlemise
eritingimused,
teavitab isikuandmeid edastav
pädev
asutus
selliste
isikuandmete
vastuvõtjat
kõnealustest tingimustest ja
nende järgimise nõudest.
4.Liikmesriigid näevad ette, et jah
isikuandmeid edastav pädev
asutus ei kohalda teistes
liikmesriikides
asuvate
vastuvõtjate ega ELi toimimise
lepingu V jaotise 4. ja 5.
peatüki
kohaselt
loodud
asutuste ja organite suhtes
muid
lõike
3
kohaseid
tingimusi kui need, mida
kohaldatakse
sarnase
isikuandmete
edastamise
suhtes isikuandmeid edastava
pädeva asutuse liikmesriigis.
Jah
Artikkel 10
Isikuandmete
eriliikide

IKS § 37. Isikuandmete edastamise nõuded
(3) Kui isikuandmete töötlemisele kohaldatakse eritingimusi, teavitab
vastutav töötleja
selliste isikuandmete edastamisel vastuvõtjat
kõnealustest tingimustest ja nende järgimise nõudest.

IKS § 37. Isikuandmete edastamise nõuded
(4) Isikuandmete edastamisel teistele Euroopa Liidus asuvatele
vastuvõtjatele ning Euroopa Liidu toimimise lepingu V jaotise 4. ja 5.
peatüki kohaselt loodud asutustele ei kohaldata isikuandmete
töötlemisele täiendavaid eritingimusi võrreldes nendega, mida
kohaldatakse isikuandmete edastamisele siseriiklikult.

§ 19. Eriliiki isikuandmete töötlemise erisused
Eriliiki isikuandmete töötlemine on lubatud ainult juhul, kui see on
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töötlemine

rangelt vajalik, sellisele töötlemisele kohaldatakse andmesubjekti
õiguste ja vabaduste kaitsmiseks asjakohaseid kaitsemeetmeid ning
üksnes järgmistel juhtudel:
1) töötlemise lubatavus on sätestatud õigusaktis;
2) töötlemine on vajalik andmesubjekti või teise füüsilise isiku
eluliste huvide kaitseks või
3) töödeldakse isikuandmeid, mida andmesubjekt on ise ilmselgelt
avalikustanud.

Jah
Artikkel 11
Automatiseeritud
töötlusel
põhinevate
üksikotsuste
tegemine

§ 20. Automatiseeritud töötlemine
(1) Keelatud on teha üksnes automatiseeritud töötlusel põhinevat
otsust, sealhulgas profiilianalüüsi, kui see toob andmesubjektile kaasa
teda puudutavaid kahjulikke õiguslikke tagajärgi või avaldab talle
muud märkimisväärset mõju. Sellist otsust võib teha, kui otsuse
tegemine on lubatud seadusega, milles on sätestatud asjakohased
meetmed andmesubjekti õiguste ja vabaduste ning õigustatud huvide
kaitseks.
(2) Andmesubjektil on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud
otsuse suhtes õigus esitada vastutavale töötlejale vastuväiteid oma
õigustatud huvi kaitseks.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsus ei tohi põhineda
eriliiki isikuandmetel, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse sobivaid
meetmeid andmesubjekti õiguste, vabaduste ja õigustatud huvide
kaitsmiseks.
(4) Keelatud on profiilianalüüsil põhinev otsus, mille tulemusel
füüsilisi isikuid diskrimineeritakse eriliiki isikuandmete alusel.

Jah

§ 26. Andmesubjekti õiguste teostamise kord
(1) Vastutav töötleja on kohustatud vastama andmesubjekti taotlusele
kokkuvõtlikus, arusaadavas ja hõlpsasti kättesaadavas vormis,
kasutades selget ja lihtsat sõnastust. Andmesubjekti taotlusele

Artikkel 12
Teavitamine
andmesubjekti
teostamise kord

ja
õiguste
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Jah
Andmesubjektile
kättesaadavaks tehtud või
antud teave
1.Liikmesriigid näevad ette, et
vastutav
töötleja
teeb
andmesubjektile
kättesaadavaks
vähemalt
järgmise teabe:
a) vastutava töötleja nimi ja
kontaktandmed;
b)
kui
kohaldatav,
siis
andmekaitseametniku
kontaktandmed;
c) isikuandmete töötlemise
kavandatud eesmärk;
d) õigus esitada kaebus
järelevalveasutusele
ning
järelevalveasutuse
kontaktandmed;

vastatakse võimaluse korral andmesubjekti soovitud viisil.
(2) Vastutav töötleja teavitab andmesubjekti põhjendamatu
viivituseta ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist andmesubjekti
taotluse alusel tehtud toimingutest.
(3) Vastutav töötleja võib andmesubjektilt küsida taotluse täitmiseks
kaasnevate seaduses või seaduse alusel antud õigusaktis sätestatud
mõistlike kulude hüvitamist või keelduda taotletud meetmete
võtmisest, kui andmesubjekti taotlus on põhjendamatu või
ülemäärane.
(4) Vastutav töötleja tuvastab andmesubjekti isiku ning tema õiguse
saada teavet ja tema kohta käivaid isikuandmeid või nõuda
isikuandmete parandamist ja kustutamist.
§ 21. Andmesubjektile kättesaadavaks tehtav teave
(1) Vastutav töötleja on kohustatud avalikustama järgmise teabe:
1) isikuandmete töötlemise kavandatud eesmärk;
2) isiku poolt enda andmetega tutvumise ning nende parandamise,
kustutamise või piiramise õigus ja õiguste teostamise kord;
3) vastutava töötleja ning andmekaitsespetsialisti nimi ja
kontaktandmed;
4) Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed;
5) õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui
isikuandmete töötlemisel on rikutud andmesubjekti õigusi.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalikustamisena
käsitatakse teabe avalikustamist vastutava töötleja veebilehel või
muul andmesubjektile kergesti juurdepääsetavas asukohas.
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e) õigus taotleda vastutavalt
töötlejalt
andmesubjekti
isikuandmetega tutvumist ning
nende
parandamist
või
kustutamist ja isikuandmete
töötlemise piiramist.
2.Liikmesriigid näevad oma Jah
õiguses ette, et peale lõikes 1
osutatud teabe annab vastutav
töötleja
selleks,
et
andmesubjektil oleks võimalik
oma õigusi teostada, talle
konkreetsetel juhtudel järgmise
täiendava
teabe:
a)
isikuandmete
töötlemise
õiguslik alus;
b) isikuandmete säilitamise
tähtaeg või, kui see ei ole
võimalik, siis kõnealuse tähtaja
määramise kriteeriumid;
c)
asjakohasel
juhul
isikuandmete
vastuvõtjate
kategooriad,
sealhulgas
kolmandates
riikides
või
rahvusvahelistes
organisatsioonides;
d) vajaduse korral täiendav
teave,
eriti
juhul,
kui
isikuandmed
on
kogutud
andmesubjekti teadmata.

§ 22. Andmesubjekti teavitamisel antav teave
(1) Kui seaduses on sätestatud kohustus teavitada andmesubjekti
tema isikuandmete töötlemisest, annab vastutav töötleja
andmesubjektile järgmise täiendava teabe:
1) käesoleva seaduse § 25 lõikes 1 nimetatud teave;
2) isikuandmete töötlemise õiguslik alus;
3) isikuandmete säilitamise tähtaeg või säilitamise tähtaja määramise
alused;
4) vastuvõtjate kategooriad, kellele on lubatud edastada
isikuandmeid;
5) vajaduse korral muu täiendav teave.
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3.Liikmesriigid
võivad Valikuline
asjaomase
füüsilise
isiku
põhiõigusi ja õigustatud huve
nõuetekohaselt arvestades võtta
seadusandlikke
meetmeid,
millega
nähakse
ette
andmesubjektile
lõike
2
kohaselt esitatava teabe hilisem
või piiratud esitamine või
esitamata jätmine sellises
ulatuses ja seni, kuni selline
meede on demokraatlikus
ühiskonnas
vajalik
ja
proportsionaalne: a) ametlike
või
õiguslike
päringute,
uurimiste
või
menetluste
takistamise vältimiseks;
b) süütegude tõkestamise,
uurimise, avastamise või nende
eest vastutusele võtmise või
kriminaalkaristuste täitmisele
pööramise
kahjustamise
vältimiseks;
c)
avaliku
julgeoleku kaitseks;
d) riigi julgeoleku kaitseks; e)
teiste isikute õiguste ja
vabaduste kaitseks.
4.Liikmesriigid võivad vastu Valikuline
võtta
seadusandlikke
meetmeid, et määrata kindlaks
isikuandmete töötlemise liigid,

IKS § 25. Andmesubjekti teavitamisel antav teave
(2) Seaduses sätestatud juhtudel võib vastutav töötleja käesoleva
paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabe andmesubjektile esitada hiljem,
piirata selle esitamist või jätta selle esitamata, kui see võib:
1) takistada või kahjustada ametlike päringute tegemist, uurimist või
menetlusi;
2) takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist,
menetlemist või karistuste täideviimist;
2) kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
3) kahjustada riiklikku julgeolekut;
4) kahjustada avaliku korra kaitset.

Vastavalt
valdkonnaspetsiifilistest
vajadustest
rakendatakse
eriseadustes.

-
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mille suhtes võivad täielikult
või osaliselt kehtida vähemalt
üks lõike 3 punktidest.
Jah
Artikkel 14
Andmesubjekti õigus tutvuda
isikuandmetega
Kui artiklis 15 ei ole sätestatud
teisiti, näevad liikmesriigid ette
andmesubjekti õiguse saada
vastutavalt töötlejalt kinnitus
selle kohta, kas teda käsitlevaid
isikuandmeid töödeldakse või
mitte, ning nende töötlemise
korral tutvuda isikuandmete ja
järgmise teabega:
a) töötlemise eesmärk ja
õiguslik alus;
b) asjaomaste isikuandmete
liigid;
c) vastuvõtjad või vastuvõtjate
kategooriad,
kellele
isikuandmeid on avalikustatud,
eelkõige kolmandates riikides
olevad
vastuvõtjad
või
rahvusvahelised
organisatsioonid;
d)
kui
võimalik,
siis
kavandatav
isikuandmete
säilitamise tähtaeg või, kui see
ei ole võimalik, siis kõnealuse
tähtaja
määramise

§ 23. Andmesubjekti õigus saada teavet ja enda kohta käivaid
isikuandmeid
(1) Andmesubjektil on õigus saada vastutavalt töötlejalt kinnitus selle
kohta, kas teda käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse. Andmesubjekti
soovil peab vastutav töötleja andmesubjektile teatavaks tegema:
1) tema kohta käivad isikuandmed ja asjaomaste isikuandmete
kategooriad;
2) isikuandmete päritolu käsitleva olemasoleva teabe;
3) isikuandmete töötlemise eesmärgi ja õigusliku aluse;
4) vastuvõtjad või nende kategooriad, kellele andmesubjekti
isikuandmeid on avalikustatud;
5) kavandatava isikuandmete säilitamise tähtaja või säilitamise
tähtaja määramise alused;
6) õiguse taotleda vastutavalt töötlejalt andmesubjekti isikuandmete
parandamist, kustutamist või nende töötlemise piiramist;
7) õiguse esitada Andmekaitse Inspektsioonile kaebus ning
Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed.
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kriteeriumid;
e) õigus taotleda vastutavalt
töötlejalt
andmesubjekti
isikuandmete
parandamist,
kustutamist
või
nende
töötlemise piiramist;
f)
õigus
esitada
järelevalveasutusele
kaebus
ning
järelevalveasutuse
kontaktandmed;
g) töödeldavate isikuandmete
ja nende päritolu käsitleva
olemasoleva teabe edastamine.
Valikuline
Artikkel 15
Isikuandmetega
tutvumise
õiguse piiramine
1.Liikmesriigid
võivad
asjaomase
füüsilise
isiku
põhiõigusi ja õigustatud huve
nõuetekohaselt arvestades võtta
seadusandlikke
meetmeid,
millega
nähakse
ette
andmesubjekti isikuandmetega
tutvumise õiguse täielik või
osaline
piiramine
sellises
ulatuses ja seni, kuni selline
piiramine on demokraatlikus
ühiskonnas
vajalik
ja
proportsionaalne meede
a) ametlike või õiguslike

§ 23. Andmesubjekti õigus saada teavet ja enda kohta käivaid
isikuandmeid
(2) Seaduses sätestatud juhtudel võib vastutav töötleja käesoleva
paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabe andmesubjektile esitada hiljem,
piirata selle esitamist või keelduda selle väljastamisest, kui see võib:
1) takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist,
menetlemist või karistuste täideviimist;
2) kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
3) kahjustada riiklikku julgeolekut.
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päringute,
uurimiste
või
menetluste
takistamise
vältimiseks;
b) süütegude tõkestamise,
uurimise, avastamise või nende
eest vastutusele võtmise või
kriminaalkaristuste täitmisele
pööramise
kahjustamise
vältimiseks;
c)
avaliku
julgeoleku kaitseks;
d) riigi julgeoleku kaitseks; e)
teiste isikute õiguste ja
vabaduste kaitseks.
2.Liikmesriigid võivad vastu Valikuline
võtta
seadusandlikke
meetmeid, et määrata kindlaks
isikuandmete töötlemise liigid,
mille suhtes võivad täielikult
või osaliselt kehtida lõike 1
punktid a–e.
3.Lõigetes 1 ja 2 osutatud Jah
juhtudel näevad liikmesriigid
ette, et vastutav töötleja
teavitab
andmesubjekti
põhjendamatu
viivituseta
kirjalikult
isikuandmetega
tutvumisest keeldumisest või
isikuandmetega
tutvumise
piiramisest ja keeldumise või
piiramise põhjustest. Sellist
teavet ei pea andma, kui selle

Vastavalt
valdkonnaspetsiifilistest
vajadustest
rakendatakse
eriseadustes.

-

§ 23. Andmesubjekti õigus saada teavet ja enda kohta käivaid
isikuandmeid
(3) Vastutav töötleja teavitab andmesubjekti viivitamata kirjalikult
käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabega tutvumise
piiramisest või sellise teabega tutvumisest keeldumisest ja selle
põhjustest. Vastutav töötleja võib jätta põhjendused esitamata, kui
sellise teabe andmine kahjustaks mõnda käesoleva paragrahvi lõikes
2 nimetatud eesmärki.
(4) Andmesubjekti teavitamisel käesoleva paragrahvi lõike 3 kohaselt
teavitab vastutav töötleja andmesubjekti tema õigusest pöörduda
otsuse vaidlustamiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
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andmine kahjustaks mõnda
lõike 1 kohast eesmärki.
Liikmesriigid näevad ette, et
vastutav
töötleja
teavitab
andmesubjekti
tema
võimalusest esitada kaebus
järelevalveasutusele
või
kasutada õiguskaitsevahendit.
4.Liikmesriigid näevad ette, et Jah
vastutav
töötleja
dokumenteerib
otsuse
faktilised ja õiguslikud alused.
Nimetatud
teave
tehakse
kättesaadavaks
järelevalveasutustele.
jah
Artikkel 16
Isikuandmete parandamise
või
kustutamise
ja
isikuandmete
töötlemise
piiramise õigus
1.Liikmesriigid näevad ette, et
andmesubjektil
on
õigus
nõuda, et vastutav töötleja
parandaks
põhjendamatu
viivituseta teda puudutavad
ebaõiged isikuandmed. Võttes
arvesse
isikuandmete
töötlemise eesmärki, näevad
liikmesriigid
ette,
et
andmesubjektil on õigus nõuda
mittetäielike
isikuandmete

§ 23. Andmesubjekti õigus saada teavet ja enda kohta käivaid
isikuandmeid
(5) Vastutav töötleja dokumenteerib käesoleva paragrahvi lõike 2
alusel tehtud otsuse faktilised ja õiguslikud alused ning teeb teabe
vajaduse korral kättesaadavaks Andmekaitse Inspektsioonile.
§ 24. Andmesubjekti õigus nõuda isikuandmete parandamist ja
kustutamist
(1) Andmesubjektil on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt teda
puudutavate ebaõigete faktidel põhinevate isikuandmete
parandamist.
(2) Andmesubjektil on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt teda
puudutavate mittetäielike isikuandmete täiendamist, kui see on
isikuandmete töötlemise eesmärki arvestades asjakohane.
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täiendamist,
muu
hulgas
täiendava õiendi esitamise teel.
2. Liikmesriigid nõuavad, et Jah
vastutav töötleja kustutaks
isikuandmed
põhjendamatu
viivituseta ja näevad ette
andmesubjekti õiguse sellele,
et vastutav töötleja kustutaks
põhjendamata viivituseta tema
isikuandmed, kui isikuandmete
töötlemine rikub artikli 4, 8 või
10 kohaselt vastu võetud
sätteid või kui isikuandmed
tuleb
kustutada
vastutava
töötleja juriidilise kohustuse
täitmiseks.

§ 24. Andmesubjekti õigus nõuda isikuandmete parandamist ja
kustutamist
(3) Andmesubjektil on õigus nõuda vastutavalt töötlejalt kogutud
isikuandmete kustutamist, kui
1) isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või
2) rikub isikuandmete töötlemise põhimõtteid või
3) andmete kustutamine on vajalik vastutava töötleja seaduses
sätestatud kohustuse täitmiseks.
§ 33. Isikuandmete töötlemise nõuded
Vastutav ja volitatud töötleja on isikuandmete töötlemisel kohustatud:
1) parandama ebaõiged isikuandmed;
2) kustutama isikuandmed, kui isikuandmete töötlemine ei ole
seaduse alusel lubatud või rikub isikuandmete töötlemise
põhimõtteid;
3) teavitama vastuvõtjat, kui isikuandmed on edastatud
ebaseaduslikult või on edastatud ebaõiged isikuandmed;
4) tegema koostööd Andmekaitse Inspektsiooniga.

3.Vastutav
töötleja
piirab Jah
isikuandmete
kustutamise
asemel nende töötlemist, kui:
a) andmesubjekt vaidlustab
isikuandmete õigsuse ning
nende õigsust või ebaõigsust ei
ole võimalik kindlaks teha või
b) isikuandmeid tuleb säilitada
tõendamise eesmärgil. Juhul
kui isikuandmete töötlemine on

§ 24. Andmesubjekti õigus nõuda isikuandmete parandamist ja
kustutamist
(4) Vastutav töötleja piirab isikuandmete kustutamise asemel nende
töötlemist, kui:
1) andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse ning nende õigsust
või ebaõigsust ei ole võimalik kindlaks teha;
2) isikuandmeid tuleb säilitada tõendamise eesmärgil.
(5) Juhul, kui vastutav töötleja on kustutamise asemel rakendanud
lõikes 4 punktis 1 sätestatud töötlemise piiramist, peab vastutav
töötleja teavitama andmesubjekti sellise piirangu eemaldamisest.
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esimese lõigu punkti a kohaselt
piiratud, teavitab vastutav
töötleja andmesubjekti enne
isikuandmete
töötlemise
piirangu kõrvaldamist.
4.Liikmesriigid näevad ette, et Jah
vastutav
töötleja
teavitab
andmesubjekti
kirjalikult
keeldumisest
isikuandmeid
parandada või kustutada või
nende töötlemist piirata ning
keeldumise
põhjustest.
Liikmesriigid
võivad
asjaomase
füüsilise
isiku
põhiõigusi ja õigustatud huve
nõuetekohaselt arvestades võtta
vastu
seadusandlikke
meetmeid, millega nähakse ette
sellise
teabe
esitamise
kohustuse täielik või osaline
piiramine sellises ulatuses, mil
selline
piirang
on
demokraatlikus
ühiskonnas
vajalik ja proportsionaalne
meede:
a) ametlike või õiguslike
päringute,
uurimiste
või
menetluste
takistamise
vältimiseks;
b) süütegude tõkestamise,
uurimise, avastamise või nende

§ 24. Andmesubjekti õigus nõuda isikuandmete parandamist ja
kustutamist
(6) Vastutav töötleja on kohustatud andmesubjekti viivitamata
teavitama kirjalikult keeldumisest isikuandmeid parandada või
kustutada või nende töötlemist piirata ning keeldumise põhjustest.
Vastutav töötleja võib jätta põhjendused esitamata, kui sellise teabe
andmine kahjustaks mõnda käesoleva seaduse § 23 lõikes 2
nimetatud eesmärki.
(7) Andmesubjekti teavitamisel käesoleva paragrahvi lõike 6 kohaselt
teavitab vastutav töötleja andmesubjekti tema õigusest pöörduda
otsuse vaidlustamiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
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eest vastutusele võtmise või
kriminaalkaristuste täitmisele
pööramise
kahjustamise
vältimiseks;
c) avaliku julgeoleku kaitseks;
d) riigi julgeoleku kaitseks;
e) teiste isikute õiguste ja
vabaduste
kaitseks.
Liikmesriigid näevad ette, et
vastutav
töötleja
teavitab
andmesubjekti
tema
võimalusest esitada kaebus
järelevalveasutusele
või
kasutada õiguskaitsevahendit.
5.Liikmesriigid näevad ette, et jah
vastutav
töötleja
teavitab
ebaõigete
isikuandmete
parandamisest pädevat asutust,
kellelt ebaõiged isikuandmed
pärinevad.
6.Liikmesriigid näevad ette, et
juhul, kui isikuandmeid on
lõigete 1, 2 ja 3 kohaselt
parandatud, kustutatud või
nende töötlemist on piiratud,
teavitab
vastutav
töötleja
vastuvõtjaid ning vastuvõtjad
parandavad või kustutavad
nende vastutuse alla kuuluvad
isikuandmed või
piiravad
nende töötlemist.

§ 30. Vastutava töötleja kohustus teavitada isikuandmete
parandamisest, kustutamisest või nende töötlemise piiramisest
(1) Vastutav töötleja on isikuandmete parandamise korral kohustatud
viivitamata teavitama sellest pädevat asutust, kellelt ebaõiged
isikuandmed saadi.
(2) Kui isikuandmeid on käesoleva seaduse § 27 alusel parandatud,
kustutatud või nende töötlemist piiratud, on vastutav töötleja
kohustatud isikuandmete parandamise, kustutamise või nende
töötlemise piiramise korral teavitama vastuvõtjaid.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud vastuvõtjad on
kohustatud parandama või kustutavama nende vastutuse alla
kuuluvad isikuandmed või piirama nende töötlemist.
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jah
Artikkel 17
Andmesubjekti
õiguste
teostamine
ja
kontroll
järelevalveasutuse poolt
1.Artikli 13 lõikes 3, artikli 15
lõikes 3 ja artikli 16 lõikes 4
osutatud juhtudel võtavad
liikmesriigid vastu meetmeid,
millega nähakse ette, et
andmesubjekti õigusi võib
teostada
ka
pädeva
järelevalveasutuse kaudu.

§ 27. Andmesubjekti õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni
poole
(1) Kui andmesubjekt leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutakse
tema õigusi, on tal õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse
Inspektsiooni poole.
(2) Andmekaitse Inspektsioon teavitab andmesubjekti tema kaebuse
alusel tehtud otsusest ja õigusest pöörduda Andmekaitse
Inspektsiooni otsuse vaidlustamiseks kohtusse.
(3) Kui andmesubjekti kaebust on pädev lahendama teise Euroopa
Liidu liikmesriigi pädev järelevalveasutus, suunab Andmekaitse
Inspektsioon andmesubjekti oma kaebuse esitamiseks teise Euroopa
Liidu liikmesriigi pädeva järelevalveasutuse poole.

2.Liikmesriigid näevad ette, et Jah
vastutav
töötleja
teavitab
andmesubjekti
võimalusest
teostada vastavalt lõikele 1
oma õigusi järelevalveasutuse
kaudu.

3.Kui teostatakse lõikes 1 Jah
osutatud
õigust,
teavitab
järelevalveasutus
andmesubjekti
vähemalt
sellest, et kõik vajalikud

Vastutava töötleja kohustus
teavitada
andmesubjekti
õigusest esitada kaebus
Andmekaitse
Inspektsioonile
on
sätestatud mitmes erinevas
paragrahvis. Samuti peab
selline
teave
olema
vastutava töötleja poolt
avalikustatud.
§ 27. Andmesubjekti õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni
poole
(2) Andmekaitse Inspektsioon teavitab andmesubjekti tema kaebuse
alusel tehtud otsusest ja õigusest pöörduda Andmekaitse
Inspektsiooni otsuse vaidlustamiseks kohtusse.
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kontrollid
või
läbivaatus
järelevalveasutuse poolt on
aset leidnud. Järelevalveasutus
teavitab andmesubjekti ühtlasi
õigusest
kasutada
õiguskaitsevahendit.
Valikuline
Artikkel 18
Andmesubjekti
õigused
kriminaaluurimises ja –
menetluses
Liikmesriigid võivad ette näha,
et kui isikuandmed sisalduvad
kohtuotsuses, karistusregistris
või kriminaaluurimise ja menetluse käigus töödeldavas
toimikus, teostatakse artiklites
13, 14 ja 16 osutatud õigusi
vastavalt liikmesriigi õigusele.
Jah
Artikkel 19
Vastutava
töötleja
kohustused

Reguleeritakse
tasandil.

-

§ 28. Vastutav ja volitatud töötleja
(1) Vastutav töötleja rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke
meetmeid, et tagada käesoleva seaduse nõuete täitmine isikuandmete
töötlemisel. Vastutav töötleja on kohustatud vajaduse korral
tõendama käesolevas seaduses sätestatud nõuete täitmist.
(2) Vastutav töötleja annab volitatud töötlejale kohustuslikke juhiseid
isikuandmete töötlemiseks ja vastutab selle eest, et volitatud töötleja
täidab isikuandmete töötlemise nõudeid.
(3) Vastutav töötleja võib kasutada üksnes selliseid volitatud
töötlejaid, kes annavad piisava tagatise, et nad rakendavad
asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid sellisel viisil, et
isikuandmete töötlemine vastab käesoleva seaduse nõuetele, ning
tagab andmesubjekti õiguste kaitse.
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eriseaduse

Artikkel
20.
andmekaitse ja
andmekaitse

Lõimitud Jah
vaikimisi

Artikkel 21
Kaasvastutavad töötlejad

Jah

(4) Volitatud töötleja võib kaasata isikuandmete töötlemisse teisi
volitatud töötlejaid üksnes seaduse, seaduse alusel antud muu
õigusakti või vastutava töötleja kirjalikul loal ning tingimusel, et ei
ületata volitatud töötlejale antud volituste ulatust. Kirjaliku loa alusel
antud volituse korral peab volitatud töötleja teavitama vastutavat
töötlejat alati teiste volitatud töötlejate lisamisest või asendamisest.
Vastutav töötleja võib sellisel juhul esitada selliste muudatuste suhtes
vastuväiteid.
(5) Kui volitatud töötleja määrab käesolevat seadust rikkudes
kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid, siis on
kõnealune volitatud töötleja selle töötlemise suhtes vastutav töötleja
§ 32. Lõimitud andmekaitse ja vaikimisi andmekaitse
(1) Vastutav ja volitatud töötleja võtavad töötlemisvahendite
kindlaksmääramiseks ning isikuandmete töötlemiseks asjakohaseid
tehnilisi ja korralduslikke meetmeid ning rakendavad neid
järjepidevalt.
(2) Vastutav ja volitatud töötleja rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja
korralduslikke meetmeid, millega tagatakse, et vaikimisi töödeldakse
ainult isikuandmeid, mis on vajalikud töötlemise iga konkreetse
eesmärgi saavutamiseks.
§ 30. Kaasvastutavad töötlejad
(1) Kui kaks või enam vastutavat töötlejat määravad ühiselt kindlaks
isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid, on nad
kaasvastutavad töötlejad.
(2) Kaasvastutavate töötlejate korral määratakse iga kaasvastutava
töötleja vastutuse ja kohustuste ulatus seaduses, seaduse alusel antud
õigusaktis või kaasvastutavate töötlejate vahel sõlmitud kokkuleppes.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud olukorras määratakse
andmesubjektide jaoks kindlaks kontaktpunkt, mille kaudu on
andmesubjektil võimalik oma õigusi teostada.
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(4) Andmesubjekt võib käesolevast seadusest tulenevaid õigusi
kasutada iga vastutava töötleja suhtes.
Jah
Artikkel 22
Volitatud töötleja
1.Liikmesriigid näevad ette, et
kui isikuandmete töötlemine
toimub
vastutava
töötleja
nimel, kasutab vastutav töötleja
ainult
selliseid
volitatud
töötlejaid, kes annavad piisava
tagatise, et nad rakendavad
asjakohaseid
tehnilisi
ja
korralduslikke
meetmeid
sellisel viisil, et isikuandmete
töötlemine vastab käesoleva
direktiivi nõuetele, ning tagab
andmesubjekti õiguste kaitse.
2.Liikmesriigid näevad ette, et
volitatud töötleja ei kaasa teist
volitatud
töötlejat
ilma
vastutava töötleja eelneva
konkreetse või üldise kirjaliku
loata. Üldise kirjaliku loa
puhul
teavitab
volitatud
töötleja vastutavat töötlejat
alati kõigist kavandatavatest
muutustest, mis puudutavad
teiste
volitatud
töötlejate
lisamist või asendamist, andes
seeläbi vastutavale töötlejale

§ 28. Vastutav ja volitatud töötleja
(2) Vastutav töötleja annab volitatud töötlejale kohustuslikke
juhiseid isikuandmete töötlemiseks ja vastutab selle eest, et volitatud
töötleja täidab isikuandmete töötlemise nõudeid.
(3) Vastutav töötleja võib kasutada üksnes selliseid volitatud
töötlejaid, kes annavad piisava tagatise, et nad rakendavad
asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid sellisel viisil, et
isikuandmete töötlemine vastab käesoleva seaduse nõuetele, ning
tagab andmesubjekti õiguste kaitse.
(4) Volitatud töötleja võib kaasata isikuandmete töötlemisse teisi
volitatud töötlejaid üksnes seaduse, seaduse alusel antud muu
õigusakti või vastutava töötleja kirjalikul loal ning tingimusel, et ei
ületata volitatud töötlejale antud volituste ulatust. Kirjaliku loa alusel
antud volituse korral peab volitatud töötleja teavitama vastutavat
töötlejat alati teiste volitatud töötlejate lisamisest või asendamisest.
Vastutav töötleja võib sellisel juhul esitada selliste muudatuste suhtes
vastuväiteid.
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võimaluse
esitada
selliste
muudatuste
suhtes
vastuväiteid.
3.Liikmesriigid näevad ette, et Jah
volitatud
töötleja
töötleb
isikuandmeid
volitatud
töötlejale
ja
vastutavale
töötlejale siduva lepingu või
liidu või liikmesriigi õiguse
kohase siduva õigusakti alusel,
milles
sätestatakse
isikuandmete töötlemise sisu ja
kestus, laad ja eesmärk,
isikuandmete
liik
ja
andmesubjektide kategooriad
ning
vastutava
töötleja
kohustused
ja
õigused.
Nimetatud leping või siduv
õigusakt sätestab eelkõige, et
volitatud töötleja
a) tegutseb üksnes vastutava
töötleja suuniste alusel;
b) tagab, et isikuandmeid
töötlema volitatud isikud on
kohustunud
järgima
konfidentsiaalsusnõuet
või
nende suhtes kehtib asjakohane
õigusaktist
tulenev
konfidentsiaalsuskohustus;
c) aitab vastutaval töötlejal
kõigi asjakohaste vahenditega

§ 29. Volitatud töötleja määramine ja kohustused
(1) Vastutav töötleja võib määrata volitatud töötleja isikuandmeid
töötlema seaduse, seaduse alusel antud õigusakti või kirjaliku lepingu
alusel, milles sätestatakse isikuandmete töötlemise sisu ja kestus, laad
ja eesmärk, töödeldavate isikuandmete kategooriad ja
andmesubjektide kategooriad ning vastutava töötleja kohustused ja
õigused.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud seaduses, seaduse alusel
antud õigusaktis või lepingus sätestatakse eelkõige, et volitatud
töötleja on kohustatud:
1) tegutsema üksnes vastutava töötleja juhiste alusel;
2) tagama, et isikuandmeid töötlema volitatud isik hoiab saladuses
tööülesannete täitmisel teatavaks saanud isikuandmeid;
3) tagama andmesubjekti õiguste kaitse;
4) pärast andmetöötlusteenuse osutamise lõppu kustutama või
tagastama vastutavale töötlejale tema valikul kõik isikuandmed ja
kustutama olemasolevad koopiad, kui seaduses ei ole sätestatud
teisiti;
5) tegema vastutavale töötlejale kättesaadavaks isikuandmete
töötlemisega seonduva teabe, mis on vajalik käesolevas paragrahvis
sätestatud nõuete täitmise tõendamiseks;
6) järgima käesoleva seaduse § 28 lõikes 4 ja käesolevas paragrahvis
sätestatud tingimusi teise volitatud töötleja kaasamiseks.
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tagada andmesubjekti õigusi
käsitlevate sätete järgimine;
d) pärast andmetöötlusteenuste
osutamise lõppu kustutab või
tagastab vastutavale töötlejale
vastutava töötleja valikul kõik
isikuandmed
ja
kustutab
olemasolevad koopiad, välja
arvatud juhul, kui liidu või
liikmesriigi õiguse kohaselt
nõutakse
isikuandmete
säilitamist;
e) teeb vastutavale töötlejale
kättesaadavaks kogu teabe, mis
on vajalik käesoleva artikli
täitmise tõendamiseks;
f) järgib lõigetes 2 ja 3
osutatud
tingimusi
teise
volitatud töötleja kaasamiseks.
4.Lõikes 3 osutatud leping või
siduv õigusakt peab olema
kirjalik, sh elektroonilisel
kujul.
5.Kui volitatud töötleja määrab Jah
käesolevat direktiivi rikkudes
isikuandmete
töötlemise
eesmärgid ja vahendid, siis
loetakse kõnealust volitatud
töötlejat selle töötlemise suhtes
vastutavaks töötlejaks.

IKS § 28. Vastutav ja volitatud töötleja
(5) Kui volitatud töötleja määrab käesolevat seadust rikkudes
kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid, siis on
kõnealune volitatud töötleja selle töötlemise suhtes vastutav töötleja
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Jah
Artikkel 23
Isikuandmete
töötlemine
vastutava
töötleja
või
volitatud töötleja volituse
alusel
Liikmesriigid näevad ette, et
volitatud
töötleja
ning
vastutava töötleja või volitatud
töötleja
volituse
alusel
tegutsevad isikud, kellel on
juurdepääs
isikuandmetele,
tohivad
nimetatud
isikuandmeid töödelda üksnes
vastutava
töötleja
juhiste
alusel, välja arvatud juhul, kui
liidu või liikmesriigi õigus neid
selleks kohustab.
Jah
Artikkel 24
Isikuandmete
töötlemise
toimingute
dokumenteerimine

§ 31. Isikuandmete töötlemine vastutava või volitatud töötleja
nimel
(1) Iga isik, kes töötleb isikuandmeid astutava või volitatud töötleja
nimel on kohustatud isikuandmeid töötlema üksnes vastutava
töötleja antud juhiste kohaselt, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
(2) Isiku õigus töödelda isikuandmeid vastutava või volitatud töötleja
nimel peab tulenema seadusest, seaduse alusel antud õigusaktist,
vastutava või volitatud töötleja ja isiku vahel sõlmitud lepingust või
teenistussuhet reguleerivast aktist.

§ 36. Isikuandmete töötlemise toimingute registreerimine
(1) Vastutav töötleja registreerib kõik tema vastutusel toimuvate
isikuandmete töötlemise toimingute liigid. Registreerida tuleb
järgmine teave:
1) vastutava töötleja ja asjakohasel juhul kaasvastutava töötleja nimi
ja kontaktandmed;
2) andmekaitseametniku nimi ja kontaktandmed;
3) isikuandmete töötlemise eesmärgid;
4) vastuvõtjad või nende kategooriad, kellele isikuandmeid on
avalikustatud või avalikustatakse;
5) andmesubjektide kategooriate ja isikuandmete kategooriate
kirjeldus;
6) asjakohasel juhul profiilianalüüsi kasutamine;
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7) asjakohasel juhul isikuandmete kolmandale riigile või
rahvusvahelisele organisatsioonile edastamise liigid;
8) teave isikuandmete töötlemise õigusliku aluse kohta;
9) võimaluse korral isikuandmete eriliikide kustutamiseks ette nähtud
tähtajad;
10) võimaluse korral käesoleva seaduse § 42 alusel võetud
isikuandmete töötlemise organisatsiooniliste ja tehniliste
turvameetmete kirjeldus.
(2) Volitatud töötleja registreerib kõik vastutava töötleja nimel
toimuvate isikuandmete töötlemisega seotud toimingute liigid.
Registreerida tuleb järgmine teave:
1) volitatud töötleja nimi ja kontaktandmed, samuti selle vastutava
töötleja nimi ja kontaktandmed, kelle nimel volitatud töötleja
tegutseb;
2) asjakohasel juhul andmekaitseametniku nimi ja kontaktandmed;
3) isikuandmete töötlemise liigid, mida tehakse vastutava töötleja
nimel;
4) asjakohasel juhul isikuandmete edastamine kolmandale riigile või
rahvusvahelisele organisatsioonile, sealhulgas andmed kõnealuse
kolmanda riigi või rahvusvahelise organisatsiooni tuvastamiseks;
5) võimaluse korral käesoleva seaduse § 42 lõike 2 alusel võetud
isikuandmete töötlemise organisatsiooniliste ja tehniliste
turvameetmete kirjeldus.
(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud teave
registreeritakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
(4) Andmekaitse Inspektsiooni taotlusel teeb vastutav või volitatud
töötleja käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumendid
Andmekaitse Inspektsioonile kättesaadavaks.
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Artikkel 25
Logimine

Jah

Jah
Artikkel 26
Koostöö järelevalveasutusega
Liikmesriigid näevad ette, et
vastutav töötleja ja volitatud
töötleja teevad oma ülesannete
täitmise käigus taotluse korral
koostööd järelevalveasutusega.

§ 35. Logimine
(1) Vastutav ja volitatud töötleja peavad logisid vähemalt järgmiste
automatiseeritud viisil tehtavate isikuandmete töötlemise toimingute
kohta:
1) kogumine;
2) muutmine;
3) lugemine;
4) avalikustamine;
5) edastamine;
6) ühendamine;
7) kustutamine.
(2) Lugemist, avalikustamist ja edastamist kajastavad logid peavad
võimaldama kindlaks teha nimetatud toimingute tegemise
põhjenduse, kuupäeva ja kellaaja ning teabe isikuandmeid lugenud,
avalikustanud või edastanud isiku kohta, samuti selliste isikuandmete
vastuvõtjate nimed.
(3) Logisid on lubatud kasutada isikuandmete töötlemise toimingute
seaduslikkuse kontrollimiseks, siseseireks, isikuandmete
terviklikkuse ja turvalisuse tagamiseks ning süüteomenetluse
läbiviimiseks.
(4) Andmekaitse Inspektsiooni taotlusel teevad vastutav ja volitatud
töötleja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teabe Andmekaitse
Inspektsioonile kättesaadavaks.
(5) Vastutav töötleja kehtestab logide säilitamise tähtajad.
§ 33. Isikuandmete töötlemise nõuded
Vastutav ja volitatud töötleja on isikuandmete töötlemisel kohustatud:
1) parandama ebaõiged isikuandmed;
2) kustutama isikuandmed, kui isikuandmete töötlemine ei ole
seaduse alusel lubatud või rikub isikuandmete töötlemise
põhimõtteid;
3) teavitama vastuvõtjat, kui isikuandmed on edastatud
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ebaseaduslikult või on edastatud ebaõiged isikuandmed;
4) tegema koostööd Andmekaitse Inspektsiooniga.
Artikkel 27
Andmekaitsealane
mõjuhinnang

Jah

Jah
Artikkel 28
Eelnev
konsulteerimine
järelevalveasutusega

§ 37. Andmekaitsealane mõjuhinnang
(1) Vastutav töötleja hindab enne isikuandmete töötlemist
kavandatava isikuandmete töötlemise toimingute mõju isikuandmete
kaitsele, kui isikuandmete töötlemise tulemusena võib töötlemise
laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke arvesse võttes kaasneda suur oht
füüsilise isiku õigustele ja vabadustele.
(2) Mõjuhinnang peab hõlmama vähemalt järgmist:
1) kavandatud isikuandmete töötlemise toimingute ja töötlemise
eesmärkide süstemaatiline kirjeldus;
2) hinnang isikuandmete töötlemise toimingute vajalikkuse ja
proportsionaalsuse kohta, arvestades isikuandmete töötlemise
eesmärke;
3) andmesubjekti õigusi ja vabadusi puudutavate ohtude hinnang;
4) ohtude käsitlemiseks kavandatud meetmed, sealhulgas tagatised,
turvameetmed ja mehhanismid isikuandmete kaitse tagamiseks ja
käesoleva seaduse järgimise tõendamiseks, võttes arvesse
andmesubjekti ja teiste asjaomaste isikute õigusi ja õigustatud huve.
§ 38. Eelnev konsulteerimine Andmekaitse Inspektsiooniga
(1) Kui vastutav või volitatud töötleja kavatseb töödelda
isikuandmeid, mis kantakse uude loodavasse andmete kogumisse,
peab ta eelnevalt konsulteerima Andmekaitse Inspektsiooniga
järgmistel juhtudel:
1) käesoleva seaduse § 37 alusel antud andmekaitsealasest
mõjuhinnangust nähtub, et isikuandmete töötlemise tulemusena
tekiks vastutava töötleja poolt ohu leevendamiseks võetavate
meetmete puudumise korral suur oht;
2) isikuandmete töötlemise laadiga kaasneb suur oht andmesubjekti
õigustele ja vabadustele.
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(2) Isikuandmete töötlemise nõuetele vastavuse hindamiseks esitab
vastutav töötleja Andmekaitse Inspektsioonile järgmise teabe:
1) käesoleva seaduse §-s 37 sätestatud andmekaitsealase
mõjuhinnangu;
2) kavandatud isikuandmete töötlemise eesmärgi ja vahendid;
3) andmesubjekti õiguste ja vabaduste kaitseks ettenähtud meetmed
ja tagatised;
4) asjakohasel juhul andmekaitseametniku kontaktandmed;
5) asjakohasel juhul vastutava töötleja, kaasvastutavate töötlejate ja
volitatud töötlejate vastutuse valdkonnad isikuandmete töötlemisel;
6) muu Andmekaitse Inspektsiooni taotletud teabe.
(3) Kui Andmekaitse Inspektsiooni hinnangul rikuks käesoleva
paragrahvi lõikes 1 nimetatud kavandatav isikuandmete töötlemine
käesoleva seaduse nõudeid, annab Andmekaitse Inspektsioon
vastutavale ja asjakohasel juhul volitatud töötlejale nõu, milliseid
täiendavaid meetmeid tuleks võtta.
(4) Andmekaitse Inspektsioon annab vastutavale või volitatud
töötlejale nõu kuue nädala jooksul alates käesoleva paragrahvi lõikes
2 nimetatud teabe kättesaamisest arvates.
(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud tähtaega võib pikendada
ühe kuu võrra, arvestades kavandatud isikuandmete töötlemise
keerukust. Andmekaitse Inspektsioon teavitab vastutavat või
volitatud töötlejat tähtaja pikendamisest ühe kuu jooksul alates
konsulteerimise taotluse saamisest. Tähtaja pikendamist tuleb
põhjendada.
(6) Andmekaitse Inspektsioon võib koostada loetelu isikuandmete
töötlemise toimingutest, mille puhul käesoleva paragrahvi lõikes 1
nimetatud eelnev konsulteerimine on vajalik.
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Artikkel 29
Isikuandmete
turvalisus

Jah
töötlemise

§ 42. Isikuandmete töötlemise turvameetmed
Vastutav ja volitatud töötleja on kohustatud võtma ja rakendama
organisatsioonilisi ja tehnilisi turvameetmeid isikuandmete kaitseks,
et:
1) keelata volitamata isikute juurdepääs isikuandmete töötlemiseks
kasutatavatele andmetöötlusseadmetele;
2) ära hoida andmekandjate omavoliline lugemine, kopeerimine,
muutmine ja kõrvaldamine;
3) ära hoida isikuandmete omavoliline sisestamine ja säilitatavate
isikuandmetega tutvumine, nende muutmine või kustutamine;
4) ära hoida andmetöötlussüsteemi kasutamine andmesidevahendite
abil volitamata isikute poolt;
5) tagada juurdepääs automatiseeritud andmetöötlussüsteemi
kasutamise luba omavale kasutajale üksnes nendele isikuandmetele,
mida hõlmab tema juurdepääsuluba;
6) tagada võimalus tõendada ja kindlaks määrata, millistele asutustele
on isikuandmeid andmesidevahendite kaudu edastatud või
kättesaadavaks tehtud ja millistele asutustele võib neid edastada või
kättesaadavaks teha;
7) tagada võimalus tõendada ja kindlaks teha, milliseid isikuandmeid
on automatiseeritud andmetöötlussüsteemi sisestatud ning millal ja
kes need on sisestanud;
8) ära hoida isikuandmete loata lugemine, kopeerimine, muutmine
või kustutamine isikuandmete edastamise või andmekandjate
vedamise ajal;
9) tagada võimalus paigaldatud andmetöötlussüsteeme katkestuse
korral taastada;
10) tagada andmetöötlussüsteemi toimimine ja selle ilmnevatest
toimimisvigadest teavitamine;
11) ära hoida isikuandmete moonutamine süsteemirikete tagajärjel.
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Jah
Artikkel 30
Järelevalveasutuse
teavitamine isikuandmetega
seotud rikkumisest

§ 43. Andmekaitse Inspektsiooni teavitamine isikuandmetega
seotud rikkumisest
(1) Kui isikuandmetega seotud rikkumine kujutab endast tõenäoliselt
ohtu füüsilise isiku õigustele ja vabadustele, teatab vastutav töötleja
rikkumisest Andmekaitse Inspektsioonile viivitamata, võimaluse
korral 72 tunni jooksul pärast sellest teada saamist.
(2) Volitatud töötleja teavitab vastutavat töötlejat viivitamata pärast
isikuandmetega seotud rikkumisest teada saamist.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teates tuleb esitada
järgmine teave:
1) rikkumise sisu, sealhulgas isikuandmetega seotud rikkumise laad,
võimaluse korral nimetada asjaomaste andmesubjektide kategooriad
ja ligikaudne arv ning asjaomaste isikuandmete kategooriad ja
ligikaudne arv;
2) andmekaitseametniku nimi ja kontaktandmed;
3) isikuandmetega seotud rikkumise võimalike tagajärgede kirjeldus;
4) vastutava töötleja võetud või kavandatud meetmed isikuandmetega
seotud rikkumiste lahendamiseks, sealhulgas meetmed rikkumise
võimalike tagajärgede kahjuliku mõju leevendamiseks.
(4) Kui Andmekaitse Inspektsiooni teavitatakse isikuandmetega
seotud rikkumisest hiljem kui 72 tunni jooksul, esitatakse selle kohta
põhjendus.
(5) Kui isikuandmetega seotud rikkumine puudutab isikuandmeid,
mis on edastatud teise liikmesriigi vastutava töötleja poolt või teise
liikmesriigi vastutavale töötlejale, edastatakse käesoleva paragrahvi
lõikes 3 osutatud teave põhjendamatu viivituseta kõnealuse
liikmesriigi vastutavale töötlejale.
(6) Vastutav töötleja dokumenteerib kõik käesoleva paragrahvi lõikes
1 nimetatud isikuandmetega seotud rikkumised, sealhulgas rikkumise
asjaolud, mõju ja võetud parandusmeetmed.
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§ 44. Andmesubjekti teavitamine isikuandmetega seotud
rikkumisest
(1) Kui rikkumine kujutab endast tõenäoliselt suurt ohtu füüsilise
isiku õigustele ja vabadustele, teavitab vastutav töötleja viivitamata
andmesubjekti isikuandmetega seotud rikkumisest.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teavitamisel
kirjeldatakse selges ja lihtsas keeles isikuandmetega seotud rikkumise
laadi ning esitatakse vähemalt käesoleva seaduse § 43 lõike 3
punktides 2, 3 ja 4 nimetatud teave.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teavitamine ei ole
nõutav, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest:
1) vastutav töötleja on rakendanud asjakohaseid tehnoloogilisi ja
korralduslikke kaitsemeetmeid ning neid on kohaldatud
isikuandmetega seotud rikkumisest mõjutatud isikuandmetele;
2) vastutav töötleja on võtnud hilisemad meetmed, mis välistavad
käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud suure ohu realiseerumise
andmesubjekti õigustele ja vabadustele;
3) andmesubjekti individuaalne teavitamine tooks kaasa
ebaproportsionaalsed kulud ja rikkumisest on üldsust teavitatud.
(4) Kui vastutav töötleja ei ole isikuandmetega seotud rikkumisest
andmesubjekti veel teavitanud, võib Andmekaitse Inspektsioon pärast
rikkumise raskuse hindamist otsustada, kas andmesubjekti
teavitamine isikuandmetega seotud rikkumisest on nõutav või esineb
mõni käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhtudest.
(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud rikkumisest võib
andmesubjekti teavitada hiljem, piiratud ulatuses või jätta ta
teavitamata, kui see võib:
1) takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist,
menetlemist või karistuste täideviimist;
2) kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
3) kahjustada riiklikku julgeolekut.
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§ 39. Andmekaitsespetsialisti määramine
(1) Õiguskaitseasutus määrab andmekaitsespetsialisti. Sellest
kohustusest on vabastatud kohtud õigusemõistmise funktsiooni täites.
(2) Õiguskaitseasutus võib mitme asutuse või organi jaoks määrata
ühe andmekaitsespetsialisti olenevalt nende organisatsioonilisest
struktuurist ja suurusest.
(3) Andmekaitsespetsialisti määramisel lähtutakse tema
kutseoskustest ja eksperditeadmistest andmekaitsealaste õigusaktide
ja tava kohta ning suutlikkusest täita käesoleva seaduse §-s 40
sätestatud ülesandeid.
(4) Andmekaitsespetsialist võib olla avaliku võimu kandja teenistuses
olev ametnik või töötaja või täita ülesandeid teenuslepingu alusel.
§ 41. Andmekaitsespetsialisti ametiseisund
(1) Vastutav töötleja tagab andmekaitsespetsialisti nõuetekohase ja
õigeaegse kaasamise kõikidesse isikuandmete kaitse küsimustesse.
(2) Vastutav töötleja toetab andmekaitsespetsialisti käesoleva seaduse
§-s 40 osutatud ülesannete täitmisel, andes talle kõnealuste ülesannete
täitmiseks ja eksperditeadmiste taseme hoidmiseks vajalikud
vahendid ning juurdepääsu isikuandmetele ja nende töötlemise
toimingutele.
(3) Andmekaitsespetsialisti ametiseisundile kohaldatakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/679 artikli 38 lõigetes
3, 4, 5 ja 6 sätestatut.
§ 40. Andmekaitsespetsialisti ülesanded
(1) Andmekaitsespetsialist täidab vähemalt järgmisi ülesandeid:
1) teavitab ja nõustab õiguskaitseasutust ning tema ülesandel
isikuandmeid töötlevaid ametnikke või töötajaid seoses nende
kohustustega, mis tulenevad käesolevast seadusest ja muudest
Euroopa Liidu või liikmesriikide andmekaitsenormidest;
2) tagab kooskõla käesoleva seaduse, vajadusel muude Euroopa Liidu
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või liikmesriikide andmekaitsereeglitega ja vastutava töötleja siseeeskirjadega, mis käsitlevad isikuandmete kaitse põhimõtteid,
isikuandmete töötlemises osalevate ametnike ja töötajate teadlikkuse
suurendamist ja koolitamist;
3) annab nõu seoses andmekaitsealase mõjuhinnanguga ning jälgib
selle toimimist vastavalt käesoleva seaduse §-le 37;
4) teeb koostööd Andmekaitse Inspektsiooniga;
5) tegutseb isikuandmete töötlemise küsimustes Andmekaitse
Inspektsiooni kontaktisikuna, sealhulgas käesoleva seaduse §-s 38
sätestatud eelneva konsulteerimise käigus, ning konsulteerib vajaduse
korral ka muudes küsimustes.
(2) Kohtu andmekaitsespetsialist ei täida käesoleva paragrahvi lõikes
1 nimetatud ülesandeid kohtu õigusemõistmisega seotud tegevuste
suhtes.
(3) Andmekaitsespetsialist võib täita muid ülesandeid ja kohustusi.
Vastutav töötleja või volitatud töötleja tagab, et sellised ülesanded ja
kohustused ei põhjusta andmekaitsespetsialistil huvide konflikti.
§ 45. Isikuandmete kolmandale riigile ja rahvusvahelisele
organisatsioonile edastamise üldtingimused
(1) Isikuandmeid on lubatud edastada kolmandale riigile või
rahvusvahelisele organisatsioonile üksnes juhul, kui on täidetud kõik
järgmised tingimused:
1) edastamine on vajalik süütegude tõkestamiseks, avastamiseks,
menetlemiseks või karistuste täideviimiseks;
2) isikuandmeid edastatakse vastutavale töötlejale kolmandas riigis
või rahvusvahelises organisatsioonis, kes on pädev süütegusid
tõkestama, avastama, menetlema või karistusi täide viima;
3) juhul, kui edastatavad andmed on saadud teisest Euroopa Liidu
liikmesriigist, selle riigi nõusolek andmete edasiseks edastamiseks;
4) Euroopa Komisjon on vastu võtnud Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi (EL) nr 2016/680 artikli 36 kohaselt otsuse kaitse
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piisavuse kohta või sellise otsuse puudumisel on võetud käesoleva
seaduse §-s 46 nimetatud piisavad kaitsemeetmed või nende
puudumisel kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 47 nimetatud erandit;
5) isikuandmete edastamisel tagatakse, et andmeid edastav vastutav
töötleja on isikuandmete edasiseks edastamiseks muule kolmandale
riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile andnud eelneva
nõusoleku.
(2) Kui käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud luba
isikuandmete edastamiseks ei ole võimalik õigel ajal saada ning
isikuandmete edastamine on vajalik riigi või kolmanda riigi avalikku
korda ähvardava vahetu ja tõsise ohu vältimiseks või riigi olulise huvi
kaitseks, siis võib isikuandmeid edastada ilma käesoleva paragrahvi
lõike 1 punktis 3 nimetatud loata. Käesolevas lõikes sätestatud
andmevahetusest teavitatakse viivitamata isikuandmeid edastanud
liikmesriigi pädevat asutust.
(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud nõusoleku
andmisel võtab vastutav või volitatud töötleja muu hulgas arvesse
süüteo raskust, isikuandmete algse edastamise eesmärki ja
isikuandmete kaitse taset selles kolmandas riigis või rahvusvahelises
organisatsioonis, kuhu isikuandmed edasi saadetakse.
§ 45. Isikuandmete kolmandale riigile ja rahvusvahelisele
organisatsioonile edastamise üldtingimused
(1) Isikuandmeid on lubatud edastada kolmandale riigile või
rahvusvahelisele organisatsioonile üksnes juhul, kui on täidetud kõik
järgmised tingimused:
4) Euroopa Komisjon on vastu võtnud Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi (EL) nr 2016/680 artikli 36 kohaselt otsuse kaitse
piisavuse kohta või sellise otsuse puudumisel on võetud käesoleva
seaduse §-s 46 nimetatud piisavad kaitsemeetmed või nende
puudumisel kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 47 nimetatud erandit;
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§ 45. Isikuandmete kolmandale riigile ja rahvusvahelisele
organisatsioonile edastamise üldtingimused
(4) Kui Euroopa Komisjon on vastu võtnud Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi (EL) nr 2016/680 artikli 36 lõikes 5 nimetatud
otsuse, võib isikuandmeid edastada kolmandale riigile või
rahvusvahelisele organisatsioonile käesoleva seaduse §-de 46 ja 47
alusel.

§ 46. Isikuandmete edastamine asjakohaste kaitsemeetmete
kohaldamisel
Käesoleva seaduse § 45 lõike 1 punktis 4 nimetatud Euroopa
Komisjoni kaitse piisavuse kohta otsuse puudumisel võib
isikuandmeid edastada kolmandale riigile või rahvusvahelisele
organisatsioonile järgmistel juhtudel:
38

Artikkel 38
Erandid eriolukordades

Jah

1) isikuandmete kaitseks võetavad asjakohased kaitsemeetmed on
sätestatud õiguslikult siduvas aktis;
2) vastutav töötleja on hinnanud kõiki isikuandmete edastamisega
seotud asjaolusid ning leidnud, et on võetud kõik isikuandmete kaitse
seisukohalt asjakohased kaitsemeetmed.
§ 49. Andmekaitse Inspektsiooni teavitamine ja isikuandmete
edastamise dokumenteerimine
(1) Vastutav või volitatud töötleja annab ülevaate Andmekaitse
Inspektsioonile käesoleva seaduse § 46 punkti 2 ja § 48 alusel
toimunud isikuandmete edastamisest vähemalt üks kord aastas.
(2) Kui isikuandmed edastatakse käesoleva seaduse § 46 punkti 2, §
47 lõike 1 või § 48 alusel, dokumenteerib vastutav või volitatud
töötleja sellise edastamise, sealhulgas edastamise kuupäeva ja
kellaaja, vastuvõtva pädeva asutuse andmed, edastamise selgituse ja
edastatud isikuandmed.
(3) Andmekaitse Inspektsiooni taotlusel teeb vastutav või volitatud
töötleja käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumendid temale
kättesaadavaks.
§ 47. Isikuandmete edastamine eriolukordades
(1) Käesoleva seaduse § 45 lõike 1 punktis 4 nimetatud Euroopa
Komisjoni kaitse piisavuse otsuse või käesoleva seaduse §-s 46
nimetatud asjakohaste kaitsemeetmete puudumisel on isikuandmete
edastamine kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile
lubatud, kui edastamine on vajalik:
1) andmesubjekti või teise isiku õiguste ja vabaduste kaitsmiseks;
2) andmesubjekti õiguspäraste huvide kaitsmiseks;
3) avalikku korda ähvardava vahetu ja tõsise ohu ennetamiseks;
4) konkreetse süüteo tõkestamiseks, avastamiseks, menetlemiseks või
karistuse täideviimiseks või
5) konkreetse süüteo tõkestamise, avastamise, menetlemise või
karistuse täideviimise eesmärgiga seotud konkreetse õigusnõude
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koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
(2) Kui andmesubjekti õigused on kaalukamad, kui on käesoleva
paragrahvi lõike 1 punktides 4 ja 5 sätestatud huvi, ei ole
isikuandmete edastamine lubatud.
§ 49. Andmekaitse Inspektsiooni teavitamine ja isikuandmete
edastamise dokumenteerimine
(1) Vastutav või volitatud töötleja annab ülevaate Andmekaitse
Inspektsioonile käesoleva seaduse § 46 punkti 2 ja § 48 alusel
toimunud isikuandmete edastamisest vähemalt üks kord aastas.
(2) Kui isikuandmed edastatakse käesoleva seaduse § 46 punkti 2, §
47 lõike 1 või § 48 alusel, dokumenteerib vastutav või volitatud
töötleja sellise edastamise, sealhulgas edastamise kuupäeva ja
kellaaja, vastuvõtva pädeva asutuse andmed, edastamise selgituse ja
edastatud isikuandmed.
(3) Andmekaitse Inspektsiooni taotlusel teeb vastutav või volitatud
töötleja käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumendid temale
kättesaadavaks.
§ 48. Isikuandmete edastamine kolmandas riigis asuvale
vastuvõtjale
Isikuandmeid võib edastada vahetult kolmandas riigis asuvale
vastuvõtjale, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
1) edastamine on rangelt vajalik isikuandmeid edastava
õiguskaitseasutuse ülesande täitmiseks süütegude tõkestamise,
avastamise, menetlemise või karistuste täideviimise eesmärgil;
2) avalik huvi on kaalukam kui andmesubjekti õigused ja vabadused;
3) isikuandmete edastamine kolmanda riigi asutusele, kes on pädev
süütegusid tõkestama, avastama, menetlema või karistusi täide viima,
ei ole tõhus või asjakohane;
4) kolmanda riigi asutust, kes on pädev süütegusid tõkestama,
avastama, menetlema või karistusi täide viima, teavitatakse
viivitamata, välja arvatud juhul, kui see ei ole tõhus või asjakohane;
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5) vastuvõtjat teavitatakse isikuandmete töötlemise konkreetsest
eesmärgist ja juhendatakse isikuandmeid töötlema ainult nimetatud
eesmärgil.
§ 49. Andmekaitse Inspektsiooni teavitamine ja isikuandmete
edastamise dokumenteerimine
(1) Vastutav või volitatud töötleja annab ülevaate Andmekaitse
Inspektsioonile käesoleva seaduse § 46 punkti 2 ja § 48 alusel
toimunud isikuandmete edastamisest vähemalt üks kord aastas.
(2) Kui isikuandmed edastatakse käesoleva seaduse § 46 punkti 2, §
47 lõike 1 või § 48 alusel, dokumenteerib vastutav või volitatud
töötleja sellise edastamise, sealhulgas edastamise kuupäeva ja
kellaaja, vastuvõtva pädeva asutuse andmed, edastamise selgituse ja
edastatud isikuandmed.
(3) Andmekaitse Inspektsiooni taotlusel teeb vastutav või volitatud
töötleja käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud dokumendid temale
kättesaadavaks.
Säte ei vaja üldseaduse
tasandil reguleerimist.
IKS § 53. Sõltumatu järelevalveasutuse moodustamine
IKS § 58. Andmekaitse Inspektsiooni pädevus riikliku ja
haldusjärelevalve teostamisel
IKS § 53. Sõltumatu järelevalveasutuse moodustamine
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§ 50. Sõltumatu järelevalveasutuse moodustamine
(1) Sõltumatu järelevalveasutus Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EL) nr 2016/679 artikli 51 lõike 1 ja Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiivi 2016/680 artikli 41 tähenduses on Andmekaitse
Inspektsioon.
(2) Andmekaitse Inspektsioon on oma ülesannete täitmisel sõltumatu
ja tegutseb, lähtudes käesolevast seadusest, Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrusest (EL) nr 2016/679, muudest seadustest ja nende
alusel kehtestatud õigusaktidest.
§ 51. Andmekaitse Inspektsiooni juhi ametisse nimetamiseks
nõutav kvalifikatsioon
(1) Andmekaitse Inspektsiooni juhina võib töötada
juhtimiskogemusega kõrgharidusega isik, kellel on teadmised
isikuandmete kaitse õiguslikust regulatsioonist ning info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiast, sealhulgas infosüsteemidest.
(2) Andmekaitse Inspektsiooni juht ei tohi ametisoleku ajal osaleda
erakondade tegevuses, töötada muudel palgalistel töö- või
ametikohtadel, välja arvatud pedagoogiline ja teadustöö.
§ 52. Andmekaitse Inspektsiooni juhi kandidaadi
julgeolekukontroll
(1) Andmekaitse Inspektsiooni juhi kandidaat peab enne
Andmekaitse Inspektsiooni juhiks nimetamist läbima
julgeolekukontrolli, välja arvatud juhul, kui tal on kehtiv
juurdepääsuluba täiesti salajase taseme riigisaladusele juurdepääsuks
või kui ta on kandidaadiks saamise ajal ametikohal, millel on
ametikohajärgne õigus juurdepääsuks kõigile riigisaladuse
tasemetele.
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(2) Andmekaitse Inspektsiooni juhi kandidaadi julgeolekukontrolli
teostab Kaitsepolitseiamet julgeolekuasutuste seaduses ettenähtud
korras.
(3) Julgeolekukontrolli läbimiseks täidab Andmekaitse Inspektsiooni
juhi kandidaat riigisaladusele juurdepääsu loa taotleja ankeedi ja
allkirjastab nõusoleku, millega lubab julgeolekukontrolli teostaval
asutusel saada julgeolekukontrolli teostamise ajal enda kohta teavet
füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt ning riigi- ja kohaliku
omavalitsuse asutustelt ja organitelt, ning esitab need
Justiitsministeeriumi kaudu Kaitsepolitseiametile.
(4) Kaitsepolitseiamet edastab julgeolekukontrolli tulemusena
kogutud andmed valdkonna eest vastutavale ministrile kolme kuu
jooksul arvates käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud dokumentide
saamisest, lisades oma arvamuse Andmekaitse Inspektsiooni juhi
kandidaadi vastavuse kohta riigisaladusele juurdepääsu loa saamise
tingimustele.
(5) Kui Andmekaitse Inspektsiooni juhi volitused on lõppenud
ennetähtaegselt, tuleb julgeolekukontroll Andmekaitse Inspektsiooni
juhi kandidaadi suhtes teostada ühe kuu jooksul arvates käesoleva
paragrahvi lõikes 3 nimetatud dokumentide saamisest. Vabariigi
Valitsuse julgeolekukomisjoni loal võib julgeolekukontrolli
teostamise tähtaega pikendada ühe kuu võrra, kui esineb riigisaladuse
ja salastatud välisteabe seaduse § 33 lõike 4 punktis 1 või 2 nimetatud
asjaolu või on ühe kuu jooksul võimalik punktis 3 või 4 nimetatud
asjaolu ilmnemine.
(6) Teostatud julgeolekukontrolli käigus kogutud andmetele
tuginedes võib Andmekaitse Inspektsiooni juhi kandidaadi ametisse
nimetada üheksa kuu jooksul arvates ajast, kui Kaitsepolitseiamet
julgeolekukontrolli käigus kogutud teabe valdkonna eest vastutavale
ministrile edastas. Nimetatud tähtajast hiljem võib Andmekaitse
Inspektsiooni juhi kandidaadi ametisse nimetada pärast uue
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Artikkel 45
Pädevus

Jah

julgeolekukontrolli läbimist.
§ 53. Andmekaitse Inspektsiooni juhi ametisse nimetamine ja
ametist vabastamine
(1) Andmekaitse Inspektsiooni juhi nimetab valdkonna eest vastutava
ministri ettepanekul viieks aastaks ametisse Vabariigi Valitsus, olles
eelnevalt ära kuulanud Riigikogu põhiseaduskomisjoni seisukoha.
Kui Riigikogu põhiseaduskomisjoni seisukohaga ei arvestata, peab
seda põhjendama.
(2) Andmekaitse Inspektsiooni juhi võib ametisse nimetada kuni
kaheks ametiajaks.
(3) Enne Andmekaitse Inspektsiooni juhi ennetähtaegset ametist
vabastamist kuulatakse eelnevalt ära Riigikogu põhiseaduskomisjoni
seisukoht.
§ 55. Andmekaitse Inspektsiooni pädevus riikliku ja
haldusjärelevalve teostamisel
(1) Käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides,
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/679 sätestatud
nõuete ning muudes seadustes isikuandmete töötlemisele kehtestatud
nõuete täitmise üle teostab riiklikku ja haldusjärelevalvet
Andmekaitse Inspektsioon.
(2) Lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/679
artiklis 57 sätestatule on Andmekaitse Inspektsiooni pädevuses:
1) suurendada üldsuse, vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate
teadlikkust ja arusaamist isikuandmete töötlemisel esinevatest
ohtudest, töötlemise kohta kehtivatest normidest ja kaitsemeetmetest
ning isikuandmete töötlemisega seotud õigustest; selle ülesande
täitmiseks võib Andmekaitse Inspektsioon anda soovituslikke
juhiseid;
2) anda andmesubjektile taotluse korral teavet tema käesolevast
seadusest tulenevate õiguste teostamise kohta ja teha asjakohasel
juhul sel eesmärgil koostööd teiste liikmesriikide
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järelevalveasutustega;
3) algatada vajaduse korral väärteomenetlus ja kohaldada karistust;
4) teha koostööd rahvusvaheliste andmekaitse järelevalve
organisatsioonidega ja teiste andmekaitse järelevalve asutuste ning
välisriikide muude pädevate asutuste või isikutega;
5) jälgida asjaomaseid suundumusi, niivõrd kuivõrd need mõjutavad
isikuandmete kaitset, eelkõige info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
arengut;
6) anda nõu käesoleva seaduse paragrahvis 38 osutatud isikuandmete
töötlemise toimingute osas;
7) osaleda Euroopa andmekaitsenõukogus;
8) rakendada seadustes ettenähtud alustel, ulatuses ja korras
haldussundi;
9) esitada omal algatusel või taotluse alusel isikuandmete kaitsega
seotud küsimustes arvamusi Riigikogule, Vabariigi Valitsusele,
õiguskantslerile ja muudele asutustele ning samuti avalikkusele;
10) täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid.
(3) Lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/679
artiklis 57 sätestatule on Andmekaitse Inspektsiooni õigus:
1) hoiatada vastutavat töötlejat või volitatud töötlejat, et
kavandatavad isikuandmete töötlemise toimingud rikuvad tõenäoliselt
käesolevat seadust;
2) nõuda isikuandmete parandamist;
3) nõuda isikuandmete kustutamist;
4) nõuda isikuandmete töötlemise piiramist vastavalt käesoleva
seaduse §-le 24;
5) nõuda isikuandmete sulgemist või töötlemise lõpetamist,
sealhulgas hävitamist või edastamist arhiivi;
6) rakendada isiku õiguste ja vabaduste kahjustamise ärahoidmiseks
vajaduse korral asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud
korras viivitamata isikuandmete kaitseks organisatsioonilisi, füüsilisi
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Jah
Artikkel 46
Ülesanded
1.Liikmesriigid näevad ette, et
järelevalveasutusel
on
liikmesriigi
territooriumil
järgmised ülesanded:
a) valvata käesoleva direktiivi
kohaselt vastu võetud sätete ja
direktiivi
rakendusmeetmete
kohaldamise järele ning nende
tagada kohaldamist;
b)
suurendada
üldsuse Jah
teadlikkust
ja
arusaamist
isikuandmete
töötlemisel
esinevatest
ohtudest,
töötlemise kohta kehtivatest
normidest ja kaitsemeetmetest
ning
isikuandmete
töötlemisega seotud õigustest;

ja infotehnilisi turvameetmeid, välja arvatud juhul, kui isikuandmeid
töötleb riigiasutus;
7) kehtestada ajutine või alaline isikuandmete töötlemise piirang,
sealhulgas isikuandmete töötlemise keeld;
8) algatada järelevalvemenetlus kaebuse alusel või omal algatusel.
§ 55. Andmekaitse Inspektsiooni pädevus riikliku ja
haldusjärelevalve teostamisel
(1) Käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides,
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/679 sätestatud
nõuete ning muudes seadustes isikuandmete töötlemisele kehtestatud
nõuete täitmise üle teostab riiklikku ja haldusjärelevalvet
Andmekaitse Inspektsioon.

-

Määruse nr 679/2016
artikkel 57 lõige 1 punkt
b:
b)
suurendab
üldsuse
teadlikkust ja arusaamist
isikuandmete
töötlemisel
esinevatest
ohtudest,
töötlemise normidest ja
kaitsemeetmetest
ning
isikuandmete töötlemisega
seotud õigustest. Erilist
tähelepanu
pööratakse
lastele suunatud tegevusele;
Kuna
nii
direktiivi
kohaldamisalasse
jääva
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tegevuse kui ka üldmääruse
kohaldamisalasse
jääva
tegevuse puhul teostab
järelevalvet
Andmekaitse
Inspektsioon, siis lähtub
Andmekaitse Inspektsioon
määruse nr 679/2016 artiklis
57 sätestatud ülesannetest.
Seetõttu ei vaja siseriiklikult
sätestamist
sellised
direktiivi sätted, mida on
Andmekaitse Inspektsioon
kohustatud järgima määruse
täitmisel.
Määruse nr 679/2016
artikkel 57 lõige 1 punkt c
c)
nõustab
kooskõlas
liikmesriigi õigusega riigi
parlamenti, valitsust ning
teisi
institutsioone
ja
organeid
õigusja
haldusmeetmete osas seoses
füüsiliste isikute õiguste ja
vabaduste
kaitsega
isikuandmete töötlemisel;

c)
nõustada
kooskõlas jah
liikmesriigi
õigusega
liikmesriigi
parlamenti,
valitsust
ning
teisi
institutsioone
ja
organeid
õigus- ja haldusmeetmete osas
seoses füüsiliste isikute õiguste
ja
vabaduste
kaitsega
isikuandmete töötlemisel;

-

d)
edendada
vastutavate jah
töötlejate ja volitatud töötlejate
teadlikkust nende käesoleva
direktiivi
kohastest
kohustustest;

§ 55. Andmekaitse Inspektsiooni pädevus riikliku ja
haldusjärelevalve teostamisel
(2) Lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr
2016/679 artiklis 57 sätestatule on Andmekaitse Inspektsiooni
pädevuses:
1) suurendada üldsuse, vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate
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e)
anda
andmesubjektile Jah
taotluse korral teavet tema
käesolevast
direktiivist
tulenevate õiguste teostamise
kohta ja teha asjakohasel juhul
sel eesmärgil koostööd teiste
liikmesriikide
järelevalveasutustega;
f) käsitleda andmesubjekti, Jah
asutuse, organisatsiooni või
ühenduse poolt artikli 55
kohaselt esitatud kaebusi,
uurida asjakohasel määral
kaebuste sisu ning teavitada
kaebuse esitajat mõistliku aja
jooksul uurimise käigust ja
tulemusest, eelkõige juhul, kui
on vajalik täiendav uurimine
või kooskõlastamine teise
järelevalveasutusega;

teadlikkust ja arusaamist isikuandmete töötlemisel esinevatest
ohtudest, töötlemise kohta kehtivatest normidest ja kaitsemeetmetest
ning isikuandmete töötlemisega seotud õigustest; selle ülesande
täitmiseks võib Andmekaitse Inspektsioon anda soovituslikke
juhiseid;
§ 55. Andmekaitse Inspektsiooni pädevus riikliku ja
haldusjärelevalve teostamisel
(2) Lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/679
artiklis 57 sätestatule on Andmekaitse Inspektsiooni pädevuses:
2) anda andmesubjektile taotluse korral teavet tema käesolevast
seadusest tulenevate õiguste teostamise kohta ja teha asjakohasel
juhul sel eesmärgil koostööd teiste liikmesriikide
järelevalveasutustega;
Määruse nr 679/2016
artikkel 57 lõige 1 punkt f
f) käsitleb andmesubjekti,
asutuse, organisatsiooni või
ühenduse poolt artikli 80
kohaselt esitatud kaebusi,
uurib asjakohasel määral
kaebuste sisu ning teavitab
kaebuse esitajat mõistliku
aja jooksul uurimise käigust
ja tulemusest, eelkõige
juhul, kui on vajalik
täiendav
uurimine
või
kooskõlastamine
teise
järelevalveasutusega;
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g) kontrollida isikuandmete Jah
töötlemise
seaduslikkust
vastavalt artiklile 17 ning
teavitada
andmesubjekti
mõistliku aja jooksul artikli 17
lõike 3 kohase kontrollimise
tulemusest
või
kontrolli
teostamata jätmise põhjustest;

IKS § 58. Andmekaitse Inspektsiooni pädevus riikliku ja
haldusjärelevalve teostamisel
(2) Lisaks määruse nr 2016/679 artiklis 57 sätestatule, on
Andmekaitse
Inspektsiooni
pädevuses:
3) kontrollida isikuandmete töötlemise seaduslikkust ning teavitada
andmesubjekti mõistliku aja jooksul käesoleva seaduse § X lõikes 2
nimetatud otsusest;
§ 55. Andmekaitse Inspektsiooni pädevus riikliku ja
haldusjärelevalve teostamisel
(2) Lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr
2016/679 artiklis 57 sätestatule on Andmekaitse Inspektsiooni
pädevuses:
---

h) teha koostööd teiste Jah
järelevalveasutustega,
sealhulgas jagades neile teavet,
ja osutada vastastikust abi, et
tagada käesoleva direktiivi
ühetaoline kohaldamine ja
täitmise tagamine;

§ 55. Andmekaitse Inspektsiooni pädevus riikliku ja
haldusjärelevalve teostamisel
(2) Lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr
2016/679 artiklis 57 sätestatule on Andmekaitse Inspektsiooni
pädevuses:
4) teha koostööd rahvusvaheliste andmekaitse järelevalve
organisatsioonidega ja teiste andmekaitse järelevalve asutuste ning
välisriikide muude pädevate asutuste või isikutega;

i) toimetada uurimisi käesoleva Jah
direktiivi kohaldamise kohta,
muu
hulgas
teiselt
järelevalveasutuselt või muult
riigiasutuselt saadud teabe
põhjal;

§ 55. Andmekaitse Inspektsiooni pädevus riikliku ja
haldusjärelevalve teostamisel
(1) Käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides,
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/679 sätestatud
nõuete ning muudes seadustes isikuandmete töötlemisele kehtestatud
nõuete täitmise üle teostab riiklikku ja haldusjärelevalvet
Andmekaitse Inspektsioon.
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j)
jälgida
asjaomaseid Jah
suundumusi, niivõrd kuivõrd
need mõjutavad isikuandmete
kaitset, eelkõige info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia
arengut;

§ 55. Andmekaitse Inspektsiooni pädevus riikliku ja
haldusjärelevalve teostamisel
(2) Lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr
2016/679 artiklis 57 sätestatule on Andmekaitse Inspektsiooni
pädevuses:
5) jälgida asjaomaseid suundumusi, niivõrd kuivõrd need mõjutavad
isikuandmete kaitset, eelkõige info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
arengut;

k) anda nõu artiklis 28 osutatud Jah
isikuandmete
töötlemise
toimingute osas ning

§ 38. Eelnev konsulteerimine Andmekaitse Inspektsiooniga
(3) Kui Andmekaitse Inspektsiooni hinnangul rikuks käesoleva
paragrahvi lõikes 1 nimetatud kavandatav isikuandmete töötlemine
käesoleva seaduse nõudeid, annab Andmekaitse Inspektsioon
vastutavale ja asjakohasel juhul volitatud töötlejale nõu, milliseid
täiendavaid meetmeid tuleks võtta
Määruse nr 679/2016
artikkel 57 lõige 1 punkt t
t)
annab
panuse
andmekaitsenõukogu
tegevusse;
Määruse nr 679/2016
artikkel 57 lõige 2, 3, 4
2.Järelevalveasutus
võtab
meetmeid lõike 1 punktis b
osutatud kaebuste esitamise
lihtsustamiseks,
näiteks
koostab kaebuste esitamise
vormi, mida saab täita ka
elektrooniliselt, ilma et see
välistaks
muude
sidevahendite kasutamist.

l)
anda
andmekaitsenõukogu
tegevusse.

panus Jah

2.Järelevalveasutus
võtab
meetmeid lõike 1 punktis f
osutatud kaebuste esitamise
hõlbustamiseks, näiteks annab
kaebuste esitamise vormi, mida
saab ka täita elektrooniliselt,
ilma et see välistaks muude
sidevahendite
kasutamist.
3.Järelevalveasutus täidab oma
ülesandeid andmesubjekti ja
andmekaitseametniku
jaoks
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Määruse nr 679/2016
artikkel 57 lõige 1 punkt i
i)
jälgib
asjaomaseid
suundumusi,
niivõrd
kuivõrd need mõjutavad
isikuandmete
kaitset,
eelkõige
infoja
sidetehnoloogiate
ning
kaubandustavade arengut;

tasuta.
4.Kui taotlus on selgelt
põhjendamatu või ülemäärane,
eelkõige
oma
korduva
iseloomu
tõttu,
võib
järelevalveasutus nõuda oma
halduskuludel
põhinevat
mõistlikku tasu või keelduda
taotlust
menetlemast.
Järelevalveasutus
on
kohustatud tõendama, et taotlus
on selgelt põhjendamatu või
ülemäärane.

Artikkel 47
Volitused

Jah

3.Järelevalveasutus täidab
oma
ülesandeid
andmesubjekti
ja
asjakohasel
juhul
andmekaitseametniku jaoks
tasuta.
4.Kui taotlused on selgelt
põhjendamatud
või
ülemäärased, eelkõige oma
korduva iseloomu tõttu,
võib
järelevalveasutus
nõuda
halduskuludel
põhinevat mõistlikku tasu
või
keelduda
taotlust
menetlemast.
Järelevalveasutus
on
kohustatud
tõendama
taotluse
selgelt
põhjendamatut
või
ülemäärast iseloomu.
Vabariigi Valitsuse seadus
§ 58. Haldusjärelevalve erisused
(1) Andmekaitse Inspektsioon võib haldusjärelevalve teostamisel
§ 751. Haldusjärelevalve
kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/679 § 752. Haldusjärelevalve
artikli 83 lõikega 7 ning vastavalt Vabariigi Valitsuse seaduse §-des
meetmed
751 ja 752 sätestatule antud ettekirjutuse täitmata jätmisel pöörduda
ettekirjutuse saaja kõrgemalseisva asutuse, isiku või kogu poole
teenistusliku järelevalve korraldamiseks või ametniku suhtes
distsiplinaarmenetluse algatamiseks.
(2) Teenistusliku järelevalve teostaja või distsiplinaarmenetluse
algatamise õigust omav isik on kohustatud taotluse läbi vaatama selle
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Artikkel 48
Rikkumistest teatamine

Jah

saamisest alates ühe kuu jooksul ja esitama oma põhjendatud
arvamuse Andmekaitse Inspektsioonile. Teenistusliku järelevalve või
distsiplinaarmenetluse algatamise korral on järelevalve teostajal või
distsiplinaarmenetluse algatamise õigust omaval isikul kohustus
teavitada Andmekaitse Inspektsiooni viivitamata selle tulemustest.
(3) Kui riigiasutusest isikuandmete töötleja ei ole Andmekaitse
Inspektsiooni ettekirjutust selles määratud tähtaja jooksul täitnud,
pöördub Andmekaitse Inspektsioon halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras protestiga halduskohtusse.
-

Artikkel 49
Tegevusaruanne

Jah

-

Artikkel 50
Vastastikune abi

Jah

Artikkel 51
Andmekaitsenõukogu
ülesanded

ei

§ 55. Andmekaitse Inspektsiooni pädevus riikliku ja
haldusjärelevalve teostamisel
(2) Lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr
2016/679 artiklis 57 sätestatule on Andmekaitse Inspektsiooni
pädevuses:
4) teha koostööd rahvusvaheliste andmekaitse järelevalve
organisatsioonidega ja teiste andmekaitse järelevalve asutuste ning
välisriikide muude pädevate asutuste või isikutega;
-
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Rikkumistest
teatamise
regulatsioon kehtestatakse
eriseadustes või vastava
asutuse sisekorra eeskirjades
Määruse
nr
2016/679
artikkel 59 (tegevusaruanne)

Lisaks määruse 2016/679
artikli 61 lõiked 2-9

Reguleerib
määrusega
2016/679
asutatud
andmekaitsenõukogu
ülesandeid, mis ei vaja
siseriiklikult ülevõtmist.

Jah
Artikkel 52
Õigus
esitada
järelevalveasutusele kaebus
1.Ilma et see piiraks teiste
halduslike kaitsevahendite või
õiguskaitsevahendite
kohaldamist,
näevad
liikmesriigid
ette,
et
andmesubjektil
on
õigus
esitada
kaebus
ühele
järelevalveasutusele,
kui
andmesubjekt on seisukohal, et
teda puudutavate isikuandmete
töötlemine rikub käesoleva
direktiivi kohaselt vastu võetud
sätteid.
2.Liikmesriigid näevad ette, et Jah
järelevalveasutus,
kellele
kaebus esitati, edastab selle
põhjendamatu
viivituseta
pädevale järelevalveasutusele,
kui kaebust ei esitata sellele
järelevalveasutusele, kes on
pädev vastavalt artikli 45
lõikele
1.
Andmesubjekti
teavitatakse
kaebuse
edastamisest.

§ 27. Andmesubjekti õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni
poole
(1) Kui andmesubjekt leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutakse
tema õigusi, on tal õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse
Inspektsiooni poole.

3.Liikmesriigid näevad ette, et Jah
järelevalveasutus,
kellele
kaebus
esitati,
annab

IKS § 58. Andmekaitse Inspektsiooni pädevus riikiliku ja
haldusjärelevalve teostamisel
5) käesoleva seaduse § 30 lõikes 3 sätestatud kaebuse edastamisel

§ 27. Andmesubjekti õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni
poole
(3) Kui andmesubjekti kaebust on pädev lahendama teise Euroopa
Liidu liikmesriigi pädev järelevalveasutus, suunab Andmekaitse
Inspektsioon andmesubjekti oma kaebuse esitamiseks teise Euroopa
Liidu liikmesriigi pädeva järelevalveasutuse poole.
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Eestis teostab isikuandmete
töötlemisele
kehtestatud
nõuete täitmise üle teostab
riiklikku
ja
haldusjärelevalvet
Andmekaitse Inspektsioon
ainukesena. Seetõttu on
asjakohane
kaebuse
edastamise
juhul,
kui
kaebuse
lahendamine
kuulub
mõne
teise
liikmesriigi pädevusse

andmesubjekti taotluse korral
talle edasist abi.
4.Pädev
järelevalveasutus Jah
teavitab
andmesubjekti
kaebuse
menetlemise
edenemisest ja tulemusest,
kaasa arvatud artikli 53 kohase
õiguskaitsevahendi kasutamise
võimalusest.
Jah
Artikkel 53
Õigus
tõhusale
õiguskaitsevahendile
järelevalveasutuse vastu

Jah
Artikkel 54
Õigus
tõhusale
õiguskaitsevahendile

teavitab Andmekaitse Inspektsioon andmesubjekti tema kaebuse
edastamisest ning annab andmesubjekti soovil talle täiendava
selgituse seoses kaebuse edastamisega.
IKS § 30. Andmesubjekti õigus pöörduda Andmekaitse
Inspektsiooni poole
(2) Andmekaitse Inspektsioon teavitab andmesubjekti tema kaebuse
alusel tehtud otsusest ning õigusest pöörduda Andmekaitse
Inspektsiooni otsuse vaidlustamiseks kohtusse.
Tegemist
on
kohtusse
pöördumise üldise õigusega.

-

Vastavalt HKMS § 37
lõikele 2 võib kaebusega
nõuda haldusakti osalist või
täielikku tühistamist ning
samuti haldusakti andmist
või toimingu tegemist.
Vastavalt HKMS §-le 46
lõikele 2 võib haldusorgani
tegevusetuse või viivituse
korral kohustamiskaebuse
esitada ühe aasta jooksul
haldusakti andmiseks või
toimingu tegemiseks ette
nähtud tähtaja möödumisest.
Andmesubjektil
on
põhiseadusest tulenev õigus
pöörduda kohtusse oma

-

54

vastutava
töötleja
volitatud töötleja vastu

õiguste
ja
vabaduste
rikkumise korral.

või

valikuline
Artikkel 55
Andmesubjektide esindamine

Eesti õiguses ei näha ette nn
populaarkaebuse esitamise
võimalust
Kahju
hüvitamine
on
võimalik
riigivastutuse
seaduse
või
võlaõigusseaduses sätestatu
kohaselt.
KarS § 157 ja 1571;
Teenistusliku
järelevalve
läbiviimine VVS 7. peatüki
alusel;
Distsiplinaarmenetluse
läbiviimise võimalikkus;
Rakendussäte, mida ei võeta
üle.

-

Artikkel 56
Õigus hüvitisele

Jah

Artikkel 57
Karistused

Jah

Artikkel 58
Komiteemenetlus

Ei

-

Artikkel 59-62

Ei

-

-

Sätted, mida ei võeta üle

Valikuline
Artikkel 63
Ülevõtmine
2.Erandina lõikest 1 võib
liikmesriik sätestada, et kui
sellega
kaasneb
ebaproportsionaalne
jõupingutus, viiakse enne 6.

.

55

maid
2016
loodud
automatiseeritud isikuandmete
töötlemissüsteemid erandjuhul
artikli 25 lõikega 1 vastavusse
6. maiks 2023.
Ei
Artikkel 64-65

Rakendussätted,
võeta üle

-

56

mida

ei

