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Facebook’i ja Cambridge Analyticaga seotud paljastused näitavad, et ELi otsus pakkuda välja ja viia
isikuandmete kaitse üldmääruse kaudu ellu ambitsioonikas andmekaitsereform oli õige.
Isikuandmete kaitse üldmääruse eeskirjad hakkavad kehtima alates 25. maist 2018. Need toovad
kaasa mitu muudatust seoses andmekaitsealaste rikkumiste käsitlemisega tulevikus:

SELGE KEEL
TÄNA

HOMME

Sageli selgitavad ettevõtjad oma
privaatsuspõhimõtteid pikal ja keerulisel moel

Privaatsuspõhimõtted peavad olema kirjutatud
selges, lihtsas keeles

KASUTAJA NÕUSOLEK
TÄNA
Ettevõtted eeldavad mõnikord, et kasutaja vaikimine
tähendab nõusolekut andmete töötlemisega,
või peidavad nad nõusoleku taotluse pikkade ja
juriidiliste tingimuste taha, mida keegi ei loe

HOMME
Kasutaja peab andma kinnitava nõusoleku,
enne kui ettevõtja võib tema andmeid kasutada.
Vaikimine ei tähenda nõusolekut
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SUUREM LÄBIPAISTVUS
TÄNA

HOMME

Võib juhtuda, et kasutajale ei teatata, kui tema
andmeid edastatakse väljapoole ELi

Ettevõtjad peavad kasutajaid sellisest andmete
edastamisest selgelt teavitama

Mõnikord koguvad ja töötlevad ettevõtjad
isikuandmeid muul otstarbel kui esialgselt teatatud
põhjusel, ilma kasutajat sellest teavitamata

Ettevõtjatel on võimalik koguda ja töödelda
andmeid üksnes väga täpselt kindlaks
määratud eesmärgil. Nad peavad teavitama
kasutajat töötlemise uutest eesmärkidest

Ettevõtjad kasutavad algoritme, et teha kasutaja
kohta otsuseid tema isikuandmete põhjal (nt laenu
taotlemisel); kasutaja on sellest sageli teadmatuses

Ettevõtjad peavad teavitama kasutajat, kas otsus
on automatiseeritud ja andma talle võimaluse
seda vaidlustada
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SUUREMAD ÕIGUSED
TÄNA

HOMME

Ettevõtjad ei teavita sageli kasutajaid andmetega
seotud rikkumistest, näiteks kui andmed on
varastatud

Ettevõtjad peavad viivitamata teavitama
kasutajaid ohtlikest andmetega seotud rikkumistest

Sageli ei saa kasutaja oma andmeid ettevõtjalt
välja nõuda ja nendega teise konkureeriva
teenusepakkuja juurde liikuda

Kasutajad saavad liigutada oma andmeid, näiteks
teise sotsiaalmeedia platvormi

Kasutajal võib olla raske saada koopiat andmetest,
mida ettevõtjad tema kohta säilitavad

Kasutajad saavad õiguse tutvuda andmetega, mis
ettevõtjal tema kohta on, ja neid kopeerida

Kasutajal võib olla keeruline saavutada oma
andmete kustutamine

Kasutajad saavad selgelt määratletud „õiguse olla
unustatud“ (õiguse andmete kustutamisele), mis
sisaldab selgeid kaitsemeetmeid

TÕHUSAM JÕUSTAMINE
TÄNA

HOMME

Andmekaitseasutustel on piiratud vahendid ja
volitused teha koostööd

Euroopa Andmekaitsenõukogu, kuhu kuulub
28 andmekaitseasutust, saab õigused pakkuda
suuniseid ja tõlgendusi ning võtta vastu siduvaid
otsuseid, kui sama juhtum puudutab mitut ELi
liikmesriiki

Ametiasutustel ei ole üldse või on piiratud võimalus
määrata trahve, kui ettevõtja rikub eeskirju

28 andmekaitseasutust saavad ühtlustatud
volitused ja õiguse määrata ettevõtjatele trahve
suurusega kuni 20 miljonit eurot või kuni 4 %
äriühingu aastasest kogukäibest

Külastage Euroopa Komisjoni veebipõhiseid suuniseid andmekaitsereformi kohta – kättesaadav kõigis ELi
keeltes:

europa.eu/dataprotection
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