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Euroopas kasutab iga päev internetti 250 miljonit inimest. Üha rohkem jagatakse oma isikuandmeid:
veebipangas, oste sooritades, suhtlusmeedias või elektroonilisi maksudeklaratsioone esitades.
Tuleb tagada kodanike õigus kaitsta oma isikuandmeid. Teid võib
näiteks ohustada isikuandmete lubamatu avaldamine, identiteedivargus või
kuritarvitamine veebis. Isikuandmete kaitse on kõigi ELis elavate inimeste
põhiõigus.
Uued andmekaitse eeskirjad kehtivad alates 25. maist 2018. Need
võimaldavad Teil oma isikuandmeid paremini kontrollida ja turvalisust
parandada nii veebis kui ka mujal.

Mis on isikuandmed?
Isikuandmed on mis tahes teave üheselt tuvastatud
või tuvastatava elava üksikisiku kohta, näiteks nimi,
perekonnanimi, kodune aadress, e-posti aadress ja
asukohaandmed.
(Lisateave: määruse artikli 4 lõige 1.)

TEIE UUED ÕIGUSED
> Õigus saada selget ja arusaadavat teavet selle kohta, kes
töötleb Teie andmeid, mis andmeid töödeldakse ja miks (määruse artiklid 12–14).

> Õigus taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele,
mis on mingi organisatsiooni valduses (määruse artikkel 15).

> Õigus nõuda, et üks teenusepakkuja
edast ak s Teie isikuandmed t eisele

teenusepakkujale, nt kui hakkate internetis kasutama teist
suhtlusvõrgustikku või vahetate pilveteenuse pakkujat (määruse
artikkel 20).

>>

> Õigus olla unustatud. Saate nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui

Te ei soovi enam nende töötlemist ja ettevõtjal puudub õigustatud põhjus nende
säilitamiseks. Näiteks kui kirjutate oma nime veebi otsingumootorisse ja tulemuste
hulgas kuvatakse link vanale ajaleheartiklile võla kohta, mille olete pikka aega
tagasi tasunud, siis saate nõuda, et lingid otsingumootorist kustutataks (määruse
artikkel 17).

> Juhtudel, kui ettevõtted vajavad Teie nõusolekut teie andmete
töötlemiseks, peavad nad seda Teilt küsima ja selgelt märkima, kuidas Teie

isikuandmeid kasutatakse. Nõusolek peab väljendama ühemõtteliselt Teie soove
ja Teil tuleb seda üheselt kinnitada. Seega ei saa ettevõtted varjuda keeruliste
juriidiliste sätete ja tingimuste taha, mida tavaliselt läbi ei loeta (määruse artikli
4 lõige 11 ja artikkel 7).

> Kui Teie andmed kaovad või varastatakse ja see andmetega seotud
rikkumine võib teid kahjustada, siis peab rikkumise põhjustanud ettevõtja teavitama
Teid (ja asjaomast andmekaitse järelevalveasutust) viivitamata rikkumisest. Kui
ettevõtja seda ei tee, siis teda trahvitakse (määruse artiklid 33–34).

> Laste parem kaitse veebis. Lapsed võivad olla vähem teadlikud

andmete jagamise riskidest ja tagajärgedest ning oma õigustest. Sellepärast peab
konkreetselt lapsele suunatud teave olema kohandatud nii, et see oleks kergesti
kättesaadav ning selgelt ja lihtsalt sõnastatud (määruse artikkel 8).

KUI SOOVITE TÄPSEMAT TEAVET OMA ÕIGUSTE KOHTA UUTE
ANDMEKAITSE EESKIRJADE ALUSEL, VÕITE TUTVUDA MEIE
VEEBIJUHENDIGA:

europa.eu/dataprotection
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