WP 244 II lisa. Korduma kippuvad küsimused
Mida kujutab endast juhtiv järelevalveasutus?
Isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud üldeeskirja kohaselt teeb järelevalvet
isikuandmete piiriülese töötlemise üle või rohkem kui ühe ELi liikmesriigi kodanikke
hõlmava isikuandmete töötlemise üle ainult üks järelevalveasutus, keda nimetatakse juhtivaks
järelevalveasutuseks. See on tuntud kui ühtse kontaktpunkti põhimõte.
Juhtiv järelevalveasutus on organ, kelle põhiülesanne on käsitleda isikuandmete piiriülese
töötlemise juhtumeid, näiteks kui uurimise alla on võetud ettevõtja, kes töötleb andmeid
mitmes liikmesriigis.
Juhtiv järelevalveasutus kooskõlastab tegevust (nt ühise kontaktpunkti, vastastikuse abi ja
ühisoperatsioonide kaudu), kaasates asjaomased järelevalveasutused kooskõlas määruse
artiklitega 60–62. Juhtiv järelevalveasutus esitab asjassepuutuvatele järelevalveasutustele
otsuse eelnõu.
Mis on isikuandmete piiriülene töötlemine?
Juhtiv järelevalveasutus tegutseb üksnes isikuandmete piiriülese töötlemise kontekstis.
Seepärast on vaja kindlaks teha, kas isikuandmeid töödeldakse piiriüleselt.
Määruse artikli 4 punkti 23 kohaselt on isikuandmete piiriülene töötlemine kas
- isikuandmete töötlemine, mis toimub liidus olukorras, kus vastutava töötleja või
volitatud töötleja, kelle tegevuskoht on enamas kui ühes liikmesriigis, tegevus toimub
rohkem kui ühes liikmesriigis, või
-

isikuandmete töötlemine, mis toimub liidus olukorras, kus vastutava töötleja või
volitatud töötleja tegevus toimub ühes kohas, kuid see mõjutab oluliselt või võib
tõenäoliselt oluliselt mõjutada andmesubjekte rohkem kui ühes liikmesriigis.

Mida tähendab „mõjutab oluliselt“?
Määruses ei ole väljendit „mõjutab oluliselt“ määratletud.
Järelevalveasutused tõlgendavad seda juhtumipõhiselt. Arvesse võetakse töötlemise konteksti,
andmete liiki, töötlemise eesmärki ning seda, kas töötlemine
- põhjustab või tõenäoliselt põhjustab üksikisikutele kahju või raskusi;
- omab või tõenäoliselt omab tegelikku mõju, mis väljendub õiguste piiramises või
võimalusest ilmajätmises;
- kahjustab või tõenäoliselt kahjustab üksikisikute tervist, heaolu või meelerahu;
- kahjustab või tõenäoliselt kahjustab üksikisikute finants- või majanduslikku seisundit;
- muudab üksikisikud kaitsetuks diskrimineerimise või ebaõiglase kohtlemise vastu;
- hõlmab isikuandmete eriliikide analüüsi või muude andmete sekkuvat analüüsi, eriti
laste puhul;
- paneb või tõenäoliselt paneb üksikisikud muutma märkimisväärselt oma käitumist;
- toob üksikisikutele kaasa ebatõenäolisi, ootamatuid või soovimatuid tagajärgi;
- tekitab piinlikkust või põhjustab muid ebameeldivusi, sealhulgas kahju mainele, või
- hõlmab väga erinevate isikuandmete töötlemist.
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Kuidas määratakse kindlaks vastutava töötleja juhtiv järelevalveasutus?
Kui on kindlaks tehtud, et isikuandmete töötlemise puhul on tegemist piiriülese töötlemisega,
tuleb kindlaks määrata juhtiv järelevalveasutus.
Vastavalt määruse artiklile 56 on juhtiv järelevalveasutus selle riigi järelevalveasutus, kus
asub isikuandmeid töötleva organisatsiooni peamine tegevuskoht.
Kui organisatsioonil on ELis vaid üks tegevuskoht, kuid töötlemine mõjutab oluliselt või
tõenäoliselt mõjutab oluliselt andmesubjekte rohkem kui ühes liikmesriigis, on juhtiv
järelevalveasutus kõnealuse ainsa tegevuskoha järelevalveasutus.
Kui organisatsioonil on ELis mitu tegevuskohta, on peamine tegevuskoht see koht, kus asub
organisatsiooni juhatus. Kui töötlemise eesmärke ja vahendeid käsitlevad otsused võetakse
vastu mõnes muus tegevuskohas ning sellel tegevuskohal on volitused neid otsuseid
rakendada, on peamiseks tegevuskohaks kõnealune tegevuskoht. Vastutavate töötlejate
ülesanne on määrata selgelt kindlaks, kus tehakse otsused isikuandmete töötlemise
eesmärkide ja vahendite kohta.
Näiteks kui ettevõtja sooritab üht või mitut isikuandmete piiriülese töötlemise toimingut ja
otsused kõikide piiriülese töötlemise toimingute kohta tehakse ELis kohas, kus asub
organisatsiooni juhatus, on kogu isikuandmete piiriülese töötlemise jaoks üks juhtiv
järelevalveasutus. Selleks on ettevõtja juhatuse asukoha järelevalveasutus.
Kui ettevõtja sooritab mitut isikuandmete piiriülese töötlemise toimingut ning otsused
töötlemise vahendite ja eesmärkide kohta tehakse eri tegevuskohtades, on aga juhtivaid
järelevalveasutusi mitu. Nendeks on nende tegevuskohtade järelevalveasutused, kus võetakse
vastu otsused vastavate piiriülese töötlemise toimingute kohta. Selleks et saada täiel määral
kasu ühtsest kontaktpunkti mehhanismist, mille puhul kogu piiriülese töötlemise jaoks on üks
juhtiv järelevalveasutus, peaksid ettevõtjad kaaluma isikuandmete töötlemisega seotud otsuste
tegemise volituste koondamist ühte tegevuskohta.
Millest lähtutakse vastutava töötleja juhtiva järelevalveasutuse kindlaksmääramisel?
Vastutava töötleja peamise tegevuskoha kindlaksmääramisel on kasulik esitada järgmised
küsimused.
- Kas vastutaval töötlejal on ELis vaid üks tegevuskoht?

-

Kui on ja kui töötlemine mõjutab oluliselt või tõenäoliselt mõjutab oluliselt
andmesubjekte rohkem kui ühes liikmesriigis, on juhtiv järelevalveasutus kõnealuse
ainsa tegevuskoha järelevalveasutus.
Kas vastutaval töötlejal on ELis peakorter?
o Kui on, siis milline on selle roll ning kas töötlemise eesmärke ja vahendeid
käsitlevad otsused võetakse vastu selles tegevuskohas ning kas sellel
tegevuskohal on volitused töötlemist käsitlevaid otsuseid rakendada?
o Kui ei ole, siis kas on olemas muud tegevuskohad, kus
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tehakse sellised äritegevust käsitlevad otsused, mis hõlmavad
isikuandmete töötlemist;
on tegelikud volitused kõnealuseid otsuseid rakendada;
asub (asuvad) direktor(id), kes vastutab (vastutavad) piiriülese
töötlemise üldise juhtimise eest, või
vastutav töötleja või volitatud töötleja on registreeritud ettevõtjana, kui
ta tegevuskoht asub vaid ühe riigi territooriumil?

Kuidas määratakse kindlaks volitatud töötleja juhtiv järelevalveasutus?
Määrus võimaldab ühtse kontaktpunkti süsteemist kasu saada ka määrusega hõlmatud
volitatud töötlejatel, kellel on tegevuskoht rohkem kui ühes liikmesriigis.
Artikli 4 punkti 16 alapunktis b on sätestatud, et volitatud töötleja peamine tegevuskoht on
tema juhatuse asukoht liidus või kui volitatud töötlejal ei ole juhatust liidus, siis volitatud
töötleja tegevuskoht liidus, kus toimub peamine töötlemistegevus seoses volitatud töötleja
tegevusega.
Põhjenduse 36 kohaselt on juhul, kui kaasatud on nii vastutav töötleja kui ka volitatud
töötleja, pädev juhtiv järelevalveasutus siiski vastutava töötleja järelevalveasutus. Sellises
olukorras käsitatakse volitatud töötleja järelevalveasutust asjaomase järelevalveasutusena ja
see järelevalveasutus peaks osalema koostöömenetluses.
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