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ELi isikuandmete kaitse üldmäärus (andmekaitsemäärus), mida kohaldatakse alates
25. maist 2018, lihtsustab ettevõtete tegevust kogu ELis. Reformi tulemusena saavad
ettevõtjad kasutada kõiki digitaalmajanduse eeliseid kogu ELi digitaalsel ühtsel turul.

Samad eeskirjad, sama partner
ja sama tõlgendus kõikjal elis
Siiani pidid ELi ettevõtted hakkama saama 28 erineva andmekaitseseadusega. Paljude uutele turgudele
pürgivate ettevõtjate jaoks kaasnes killustatusega
kulukas halduskoormus.
Uus määrus vähendab bürokraatiat. Sellega kaotatakse näiteks ettevõtjate kohustus teavitada eri
riikide andmekaitseasutusi andmetest, mida nad
töötlevad.
Samad eeskirjad kehtivad nii ELis kui ka väljaspool ELi asuvatele ettevõtetele. Kõik teenuseid või tooteid pakkuvad ja isikuandmeid töötlevad ELi
ettevõtjad peavad järgima ELi andmekaitse eeskirju.

1. NÄIDE
Üks EL, üks andmekaitseseadus: ettevõtjatel on lihtsam laieneda piiri taha

Enne isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumist
Väike reklaamifirma soovib laiendada oma tegevust
Prantsusmaalt Saksamaale. Praegu reguleerivad
ettevõtte andmetöötlust Saksamaal kehtivad eraldi
eeskirjad, mistõttu tuleb neil tegemist teha täiendava reguleeriva asutusega. Sellega kaasnevad ka
mitmesugused lisakulud juriidilisest nõustamisest
ärimudelite kohandamise ja andmetöötlusega seotud teavitustasudeni. Need kulud võivad kiiresti üles
kaaluda kasu, mis kaasneb uuele turule laienemisega.
Pärast isikuandmete kaitse 			
üldmääruse jõustumist
Ettevõtjad, kes laiendavad oma tegevust teise ELi
riiki, saavad hakkama samade eeskirjadega. Nad ei
pea kandma lisakulusid juriidilise nõustamise eest
ega maksma teavitustasusid, kuna teavitamiskohustustest loobutakse. Tegevuse laiendamine ELis
muutub odavamaks.
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Kasu väikeettevõtjatele
Isikuandmete kaitse üldmääruse eesmärk on kõrvaldada kõik põhjendamatud haldusnõuded, mis võivad olla liiga koormavad väikeettevõtjate
jaoks.
Näiteks ei pea vähem kui 250 töötajaga ettevõtjad pidama aruandlust isikuandmete töötlemise kohta, v.a juhul, kui töötlemine toimub
korrapäraselt, ohustab üksikisikute õigusi ja vabadusi või töödeldakse tundlikke või karistusregistri andmeid.
Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate olukord paraneb ka seetõttu, et ettevõtjad ei pea enam nimetama ametisse andmekaitseametnikku,
v.a juhul, kui nende tegevuse käigus tekivad konkreetsed andmekaitseriskid, näiteks nad töötlevad tundlikke või suures koguses andmeid. Isegi
kui andmekaitseametnikku on vaja, ei tule teda võtta tööle täiskohaga. On võimalik säästa raha, nimetades oma andmekaitseametnikuks
kvalifitseeritud ajutise nõustaja.

Innovatsiooni edendamine
Isikuandmete kaitse üldmäärus annab ettevõtjatele piisavalt paindlikkust, et kasutada uuenduslikult suurandmeid ja kaitsta seejuures
üksikisikute põhiõigusi.
Andmekaitsemeetmete lisamine toodetesse ja teenustesse alates nende loomise kõige varasematest etappidest – lõimitud andmekaitse –
on nüüd saanud oluliseks ettevõtluspõhimõtteks. See stimuleerib ettevõtjaid tegema uuendusi ning töötama välja uusi ideid, meetodeid
ja tehnoloogiaid, et tagada isikuandmete turvalisus ja kaitse.

2. NÄIDE
Ühendatud auto

Andmekaitse eeskirjad on olulised selliste uuenduslike ja progressiivsete lahenduste nagu andmesideühendusega auto
puhul. Nende sõidukite tehnoloogia põhineb andmete, sealhulgas isikuandmete vahetamisel. Näiteks kui toimub avarii,
siis helistavad Euroopa hädaabikõnede süsteemiga eCall varustatud autod automaatselt lähimasse hädaabikeskusesse
ja esitavad keskusele sõiduki asukohaandmed. Isikuandmete kaitse üldmäärusesse kokku kogutud andmekaitsealaste
õigusnormide abil saab kergesti ja kiiresti edastada vajalikud andmed hädaabiteenistustele ja päästa elusid.

Põhiline on tarbija usaldus, ka veebis
Tarbijatele on väga oluline nende privaatsus veebis. Ettevõtjad, kes ei kaitse piisavalt inimeste isikuandmeid, võivad kaotada nende
usalduse. See usaldus on hädavajalik, et luua mitmeid uusi ärimudeleid ja tagada, et tarbijad hakkavad kasutama uusi tooteid ja
teenuseid veebis.
Isikuandmete kaitse üldmääruses võetakse arvesse kodanike muresid ja aidatakse ettevõtjatel võita nende usaldus.
Isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt on kodanikel mitmed õigused, mis annavad neile suurema kontrolli oma isikuandmete üle.
Need on näiteks õigus olla teavitatud, saada oma andmetele juurdepääs ja kanda oma isikuandmed üle ühe teenuseosutaja juurest teise
juurde. Tänu võimalusele kanda isikuandmed üle ühe teenuseosutaja juurest teise juurde saavad idu- ja väikeettevõtjad nüüd hakata
tegutsema andmeturgudel, mida varem domineerisid digitaalvaldkonna suurettevõtjad.

“

Üle 90% eurooplastest väidavad, et nad soovivad ühesuguseid andmekaitseõigusi kõigis ELi riikides,
ja kaheksa inimest kümnest leiavad, et neil puudub täielik kontroll oma isikuandmete üle

”

(Eurobaromeetri 2015.
aasta uuring)
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QB4. Kuivõrd on Teie kontrolli all teave, mida veebis jagate (nt kuivõrd suudate seda teavet parandada, muuta või kustutada)?

Täiesti minu

Osaliselt minu

Ei ole üldse minu

kontrolli all

kontrolli all

kontrolli all

Sõltub konkreetsest
veebisaidist või
rakendusest
(SPONTAANNE)

Ei tea

Alus: vastajad, kes jagavad veebis isikuandmeid (n = 19,430 EU-28s).

Rahvusvaheliste andmevoogude soodustamine
Isikuandmete kaitse üldmäärus selgitab tingimusi, mille alusel saab ettevõtja edastada eurooplaste isikuandmeid
kolmandatele riikidele, ning ühtlasi tagab välismaale saadetavate andmete kaitse kõrge taseme.
Uute eeskirjadega laiendatakse ettevõtjate võimalusi kasutada olemasolevaid vahendeid, nagu lepingu tüüptingimusi ja
siduvaid kontsernisiseseid eeskirju, ning vähendatakse bürokraatiat, kaotades andmekaitseasutuste eelneva teavitamise
nõude. Samuti nähakse ette uued vahendid rahvusvahelisteks ülekanneteks, näiteks heakskiidetud toimimisjuhendid
või sertifitseerimismehhanismid (andmekaitsepitserid või -märgised).

3. NÄIDE
Kasu nii kodanikele kui ka ettevõtjatele

Enne isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumist
Uus veebipõhine suhtlusmeedia ühiskasutuse ettevõtja üritab jalgu alla saada, aga ei suuda konkureerida turgu valitsevate suurte tegijatega. Iga kord, kui klient soovib üle minna uue teenusepakkuja juurde, tuleb tal esitada kõik isikuandmed, mis on kord juba edastatud praegusele teenusepakkujale. Olukorras, kus kõike tuleb alustada otsast peale,
peavad paljud potentsiaalsed kliendid lihtsamaks jääda truuks mõnele suuremale teenusepakkujale.
With the General Data Protection Regulation
Isikuandmete kaitse üldmäärusega kehtestatud õigus andmete ülekandmisele võimaldab klientidel kanda oma isikuandmeid
lihtsamini üle ühelt teenuseosutajalt teisele. See edendab konkurentsi ja julgustab uusi ettevõtjaid turul tegutsema.

UURIGE LÄHEMALT, MIDA NEED EESKIRJAD ETTEVÕTJATE JAOKS KAASA TOOVAD
europa.eu/dataprotection
VÕTKE ÜHENDUST OMA RIIGI ANDMEKAITSEASUTUSEGA
ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, 2018.
© Euroopa Liit, 2018
Taaskasutamine on lubatud tingimusel, et viidatakse allikale.

Print

PDF

ISBN 978-92-79-86367-7
doi:10.2775/68591
NA-04-18-512-ET-C

ISBN 978-92-79-86392-9
doi:10.2775/703507
NA-04-18-512-ET-N

