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Ringkiri läbiviidud seirest ehituskaupu müüvate e-poodidele
Andmekaitse Inspektsiooni viis koostöös Üleilmse Andmekaitseasutuste Võrgustikuga GPEN
(Global Privacy Enforcement Network) läbi seire teemal, kuidas inimestel on kontroll oma
isikuandmete1 üle. Tegemist on viienda privaatusõigusega seotud seirega, mis on GPEN-i
eestvedamisel läbi viidud.
Seire viidi läbi üle maailma mitmetes sektorites ja tegevusvaldkondades. Andmekaitse
Inspektsioon keskendus selle aasta seires Eestis asuvate e-poodidele, mis pakuvad inimestele
ehitusalaseid kaupasid (e-ehituspood). Valimis oli 21 e-ehituspoodi. Seire läbiviimisel
kontrolliti, kuidas ning millist inimestele antakse teavet nende isikuandmete töötlemisest – nt
kellele võidakse tema isikuandmeid avaldada või edastada. Selleks uuriti e-ehituspoe
kodulehel olevat teavet, et saada aimu, kuidas toimub konkreetses e-ehituspoes isikuandmete
kogumine, mida nendega edasi tehakse ning kuivõrd läbipaistev ja turvaline on e-ehituspoe
tegevus isikuandmete kaitse vaatest.
Märgin, et Eestis kehtiv isikuandmete kaitse seadus on oma loomult tehnoloogianeutraalne,
kuna ta ei sisusta konkreetselt, milliseid konkreetseid meetmeid tuleb rakendada isikuandmete
kaitseks. Seetõttu peab ka ajas muutuv isikuandmete töötlemine arvestama ohtude ja nende
ohtude maandamiseks kasutatavate tehnoloogiate arenguga.
Üheks elementaarseimaks sisuks on läbipaistvuse tagamine. Inimestel peab olema selge ja
arusaadav ülevaade, mis tema isikuandmetega tehakse – ennekõike, mida tema kohta
kogutakse, kellele võidakse tema isikuandmeid edastada või avaldada, kuivõrd turvaliselt
tema isikuandmeid töödeldakse jne. Selles osas on abiks piisavalt selge ja konkreetse
isikuandmete töötlemise põhimõtete ja -tingimuste kirja panek. Selle tulemusena muutub Teie
ehituspoes toimuv tegevus ka inimese jaoks läbipaistvamaks ja selgemaks. Sellise teabe
esitamine mõjutab ka e-ehituspoe avalikku kuvandit ja usaldusväärsust.
Vastutus isikuandmete kaitse osas lasub isikuandmete töötlejal, kes peab rakendama kohaseid
meetmeid, et veebileht, mille kaudu isikuandmeid kogutakse ning edaspidi kasutatakse oleks
turvaline. Selleks kasutatavad meetmed võivad olla ka sellised meetmed, mis tunduvad
elementaarsed olevat, kuid miskil põhjusel ei ole neid rakendatud. Näiteks on üheks
lihtsaimaks meetmeks kasutada oma e-ehituspoe veebilehel turvalist ühendust (veebiaadressi
alguses on https, mitte http).
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Isikuandmete kaitse seaduse § 4 lõike 1 kohaselt on isikuandmeteks mis tahes andmed tuvastatud või
tuvastatava füüsilise isiku kohta, olenemata sellest, millisel kujul või millises vormis nimetatud andmed on.
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Eeltoodud asjaoludele on kasulik mõelda ka 2018. maist jõustuva isikuandmete kaitse
üldmääruse2 valguses. Seetõttu soovitan e-ehituspoodidel juba praegu tegelda oma e-poe
platvormi tegevuspõhimõtete ülevaatamisega, kaardistada oma andmetöötlusprotsessid ning
anda piisavalt selgelt inimestele teavet nende isikuandmete töötlemisest.
Konkreetsemalt on seire Eesti lõpptulemused üldistatud kujul kättesaadavad inspektsiooni
kodulehelt ning GPEN-i enda üldtulemused kättesaadavad siit. Seirega seonduvalt soovitan eehituspoodidel tutvuda ka inspektsiooni turvalise e-poe juhendmaterjaliga.
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Adresseeritud e-ehituspoed:
- Astri Internet OÜ (www.astri.ee; info@astri.ee);
- Baumax Eesti OÜ (www.baumax.ee; info@baumax.ee);
- RevalWood OÜ (www.floyd.ee; erzajane1989@gmail.com);
- Hammerjack OÜ (www.hammerjack.eu; info@hammerjack.eu);
- Hansakaupmees OÜ (www.hansakaupmees.ee; info@hansakaupmees.ee);
- OÜ Virk (www.heamajapood.ee; info@heamajapood.ee);
- ILTIKALI UÜ (http://www.iltikali.eu/et/e-pood; info@iltikali.eu);
- INTERBAUEN OÜ (www.interbauen.ee; info@interbauen.ee);
- Ehituslogistik OÜ (www.nael.ee; nael@nael.ee);
- PUUMARKET AS (www.puumarket.ee; puumarket@puumarket.ee);
- Shoppa OÜ (www.shoppa.ee; info@shoppa.ee);
- Smart Walls OÜ (www.smartwalls.eu; info@smartwalls.eu);
- AS TEVO KAUP (www.tevokaup.ee; tevokaup@tevokaup.ee);
- Tööriistamaailm OÜ (www.tooriistamaailm.ee; info@tooriistamaailm.ee);
- Bauhof Group AS (www.bauhof.ee; info@bauhof.ee);
- Decora AS (www.decora.ee; decora@decora.ee);
- EHITUSKAUBANDUS
GRUPP
OÜ
(www.ehituskaubad.com;
tellimused@ehituskaubad.com);
- ML Järelevalve OÜ (www.ehituskaup.com; tellimiskeskus@ehituskaup.com);
- Soosing OÜ (www.ehituskaup24.ee; pood@ehituskaup24.ee);
- AS Kesko Senukai Estonia (www.k-rauta.ee; info@keskosenukai.ee);
- TV Online OÜ (www.otse24.ee; info@otse24.ee).
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Lisainfot selle kohta saate siit: http://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/euroopa-andmekaitse-reform.
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