
Andmekaitsesuuniste kokkuvõte IMI süsteemi kasutajatele  

 Milleks võib IMI süsteemi kasutada? 

IMI süsteemi võib kasutada ainult konkreetsetes valdkondades ning konkreetsel eesmärgil, nagu see 

on sätestatud asjaomastes ELi õigusaktides. Ajakohase nimekirja leiate siit. 

 Miks eelistada IMI süsteemi e-postile või telefonikõnele?  

IMI süsteemi väljatöötamisel on võetud arvesse andmekaitsealaste õigusaktide nõudeid ning ta tagab 

parema andmekaitse ja -turbe kui tavapost, telefon, faks või krüptimata e-kiri. IMI süsteem annab 

teile ka digiallkirjastatud aruande vormis kinnituse teabevahetuse kohta. 

 Kas IMI süsteemis võib vahetada tundlikku teavet? 

Jah, võite ja peategi kasutama IMI süsteemi tundliku teabe (nagu teave distsiplinaar-, haldus- või 

kriminaalkaristuste kohta) vahetamiseks, kui see on i) lubatud vastavalt asjaomastele õigusaktidele 

(vt ülal) ning ii) vajalik menetletavas küsimuses otsuse tegemiseks. 

 Kas vajan enne isikut puudutavale küsimusele IMI süsteemis vastamist ka asjaomase isiku 
nõusolekut? 

Ei.1 Kodanike isikuandmete töötlemisel IMI süsteemis tuginetakse konkreetsetele ELi õigusaktidele 

ning selliseks töötlemiseks ei ole nõusolekut vaja taotleda.  

 Kas pean kodanikke teavitama sellest, et kasutan neid käsitleva teabe vahetamisel IMI 
süsteemi? 

Põhimõtteliselt on kodanikel õigus olla sellest teavitatud, kuid mitte tingimata igal konkreetsel juhul. 

Tutvuge täiendavalt andmekaitsesuunistega IMI süsteemi kasutajatele. 

 Mis saab siis, kui kodanik soovib saada juurdepääsu oma isikuandmetele? 

Kodanikel on õigus pääseda juurde oma andmetele ning lasta neid parandada või need ka kustutada. 

Täpsete juhiste saamiseks tutvuge andmekaitsesuunistega IMI süsteemi kasutajatele. 

 Kuidas tagatakse turvalisus? 

IMI süsteemi ja selle toimimise turvalisus sõltub ka teist. Peate järgima oma asutuses IT-vahendite 

suhtes kehtestatud turvalisusnõudeid isikuandmete töötlemisel. Peate oma salasõna ja turvakoodi 

hoidma kindlas kohas ning kui tegelete ka kasutajate haldamisega, siis tagama IMI kasutajate 

nimekirja ajakohasuse. 

 Kuhu pöörduda andmekaitset ja IMI süsteemi käsitlevate küsimustega? 

Kui teil on andmekaitse kohta täiendavaid küsimusi, siis tutvuge andmekaitsesuunistega IMI süsteemi 

kasutajatele. Rohkem teavet leiate IMI veebisaidilt. Lisaks on peamiseks kontaktisikuks andmekaitse 

küsimustes teie riiklik IMI koordinaator (NIMIC). 

IMI süsteemi toimimise aluseks on IMI määrus
2
 milles muuhulgas sätestatakse ka eeskirjad isikuandmete 

töötlemiseks. 

                                                           
1  Välja arvatud SOLVITi puhul, kus nõusolek saadakse tavaliselt elektroonilise kaebuse vormi 

vahendusel. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0001:0011:ET:PDF


Lisateabe saamiseks isikuandmete töötlemise kohta IMI süsteemis tutvuge andmekaitsesuunistega IMI 

süsteemi kasutajatele ja IMI veebisaidiga: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/data_protection_et.html. 

Riiklike IMI koordinaatorite kontaktandmed leiate aadressilt http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/contact_et.html. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
2  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1024/2012, milles käsitletakse siseturu infosüsteemi 

kaudu tehtavat halduskoostööd ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2008/49/EÜ (IMI määrus) 

EMPs kohaldatav tekst, ELT L 316, 14.11.2012, lk 1. 
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