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Kommenteeritud kokkuvõte 

Andmete vastutava töötleja mõiste ja selle seos andmete volitatud töötleja mõistega 
mängivad olulist rolli direktiivi 95/46/EÜ kohaldamisel, kuna need määravad kindlaks 
selle, kes vastutab andmekaitse-eeskirjade järgimise eest, kuidas andmesubjektid saavad 
kasutada oma õigusi, milline on kohaldatav siseriiklik õigus ning kuidas saavad tõhusad 
andmekaitseasutused töötada. 
 
Organisatsioonide diferentseerumine avalikus ja erasektoris, IKT areng ning 
andmetöötluse üleilmastumine muudavad isikuandmete töötlemise viisid keerukamaks 
ning sellest tulenevalt on vaja asjaomaseid mõisteid selgitada, et praktikas oleks tagatud 
nende tõhus kohaldamine ja nõuete järgimine. 
 
Vastutava töötleja mõiste on autonoomne, mis tähendab, et seda tuleks tõlgendada 
peamiselt ühenduse andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt, ning funktsionaalne, mis 
tähendab, et selle eesmärk on määrata vastutus faktilise mõju järgi, ning põhineb seega 
pigem faktiliste kui formaalsete asjaolude analüüsil. 
 
Direktiivis esitatud määratlus koosneb kolmest põhikomponendist: 
- isikuline aspekt („füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, esindused või mõni muu 
organ”); 
- mitme osaleja vastutuse võimalus („üksi või koos teistega”); 
- vastutavat töötlejat teistest isikutest eristavad põhielemendid („määrab (…) kindlaks 
isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid”). 
 
Nende komponentide analüüsi tulemuseks on rida järeldusi, mis on kokku võetud 
käesoleva arvamuse IV peatükis. 
 
Käesolevas arvamuses analüüsitakse ka volitatud töötleja mõistet. Volitatud töötleja 
olemasolu sõltub vastutavast töötlejast, kes otsustab, kas andmeid töödeldakse tema 
organisatsioonis või delegeeritakse kogu töötlemistegevus või osa sellest välisele 
organisatsioonile. Volitatud töötlejana kvalifitseerumiseks on kaks põhitingimust: esiteks 
tuleb olla vastutavast töötlejast eraldiseisev juriidiline isik ning teiseks tuleb töödelda 
isikuandmeid vastutava töötleja nimel. 
 
Töörühm tunnistab raskusi direktiivi mõistete kohaldamisel keerulises keskkonnas, kus 
võib esineda palju olukordi, mis hõlmavad kas koos või eraldi erineva autonoomsuse ja 
kohustuste tasemega vastutavaid ja volitatud töötlejaid. 
 
Töörühma analüüsis on rõhutatud vajadust määrata vastutus nii, et andmekaitse-
eeskirjade järgimine oleks praktikas piisaval tasemel tagatud. Siiski ei ole leitud põhjust 
arvamaks, et praegune vastutavate ja volitatud töötlejate eristamine ei ole enam 
andmekaitse seisukohast asjakohane ega toimiv. 
 
Seetõttu loodab töörühm, et käesolevas arvamuses esitatud selgitused koos 
andmekaitseasutuste igapäevatööst võetud konkreetsete näidetega on tõhusaks juhiseks 
selle kohta, kuidas kõnealuseid direktiivi põhimõisteid tõlgendada. 
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Töörühm üksikisikute kaitseks seoses isikuandmete töötlemisega, 
 
 
mis on asutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiviga 
95/46/EÜ, 
 
võttes arvesse nimetatud direktiivi artiklit 29 ja artikli 30 lõike 1 punkti a ja lõiget 3 ning 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiivi 2002/58/EÜ artikli 15 
lõiget 3, 
 
võttes arvesse töörühma töökorda, 
 
on vastu võtnud järgmise arvamuse: 
 

I. Sissejuhatus 

Andmete vastutava töötleja mõiste ja selle seos andmete volitatud töötleja mõistega 
mängivad olulist rolli direktiivi 95/46/EÜ kohaldamisel, kuna need määravad kindlaks, 
kes vastutab andmekaitse-eeskirjade järgimise eest ning kuidas andmesubjektid saavad 
oma õigusi praktikas kasutada. Andmete vastutava töötleja mõiste on oluline ka 
kohaldatava siseriikliku õiguse kindlaksmääramise ning andmekaitseasutustele määratud 
järelevalveülesannete tõhusa teostamise seisukohast. 
 
Seetõttu on ülimalt oluline, et nende mõistete täpne tähendus ja õige kasutamise 
kriteeriumid oleksid piisavalt selged ja kõik liikmesriikides tegutsevad isikud, kes 
osalevad direktiivi rakendamises ning selle jõustamiseks vajalike siseriiklike 
õigusnormide kohaldamises, hindamises ja jõustamises, mõistaksid neid ühtmoodi. 
 
Leidub märke selle kohta, et need mõisted võivad vähemalt teatavates aspektides olla 
jäänud ebaselgeks ning eri liikmesriikide asjaosalised võivad olla mõningatel 
eriarvamustel, mis võib viia Euroopa tasandil ühtlustamise eesmärgil kasutusele võetud 
ühtsete põhimõtete ja määratluste erineva tõlgendamiseni. Seetõttu on artikli 29 alusel 
asutatud töörühm otsustanud, et pühendab 2008.–2009. aasta strateegilise tööprogrammi 
raames erilist tähelepanu sellise dokumendi väljatöötamisele, milles sätestatakse ühine 
lähenemine kõnealustele küsimustele. 
 
Töörühm tunnistab, et andmete vastutava töötleja ja andmete volitatud töötleja mõistete 
kohaldamine muutub järjest keerulisemaks. See on tingitud peamiselt asjaolust, et 
keskkond, kus neid mõisteid kasutatakse, muutub järjest keerulisemaks, ning eelkõige 
üha ulatuslikumast organisatsioonide diferentseerumisest nii era- kui ka avalikus sektoris, 
mis koos IKT arengu ja üleilmastumisega võivad tekitada uusi ja keerulisi küsimusi ning 
tuua vahel kaasa andmesubjektidele tagatud kaitse nõrgenemise. 
 
Kuigi direktiivi sätted on sõnastatud tehnoloogia suhtes neutraalsel viisil ning seni on 
need arenevas keskkonnas hästi vastu pidanud, võivad sellised keerulised olukorrad siiski 
tekitada ebakindlust seoses vastutuse määramise ja kohaldatavate siseriiklike õigusaktide 
rakendusalaga. Selline ebakindlus võib mõjuda halvasti andmekaitse-eeskirjade 
järgmisele olulistes valdkondades ning andmekaitsealaste õigusaktide tõhususele 
tervikuna. Töörühm on mõnega nendest probleemidest juba seoses konkreetsete 
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küsimustega tegelenud,1 kuid peab nüüd vajalikuks anda järjekindla ja ühtlustatud 
lähenemise tagamiseks täpsemaid suuniseid ja konkreetseid juhtnööre. 
 
Seetõttu on töörühm otsustanud esitada käesolevas arvamuses – nagu ta on seda juba 
teinud arvamuses isikuandmete mõiste kohta2 – mõningaid selgitusi ja konkreetseid 
näiteid3 seoses andmete vastutava töötleja ja andmete volitatud töötleja mõistetega. 
 

II. Üldised kaalutlused ja poliitikaküsimused 

Direktiivi mitmes sättes osutatakse selgesõnaliselt vastutava töötleja mõistele. Mõisted 
„vastutav töötleja” ja „volitatud töötleja” on määratletud direktiivi artikli 2 punktides d ja 
e järgmiselt: 
 

vastutav töötleja – füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, esindused või mõni 
muu organ, kes määrab üksi või koos teistega kindlaks isikuandmete töötlemise 
eesmärgid ja vahendid; kui töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks 
määratud siseriiklike või ühenduse õigusnormidega, võib vastutava töötleja või 
tema ametissemääramise sätestada siseriiklikus või ühenduse õiguses; 

 
volitatud töötleja – füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, esindused või mõni 
muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel. 

 
Need määratlused kujunesid direktiivi ettepaneku eelnõu üle peetud läbirääkimiste 
käigus 1990ndate alguses ning „vastutava töötleja” mõiste võeti põhimõtteliselt üle 
1981. aastal sõlmitud Euroopa Nõukogu konventsioonist 108. Nimetatud läbirääkimise 
käigus tehti mõningaid olulisi muudatusi. 
 
Esiteks asendati konventsioonis esinev mõiste „andmekogu vastutav töötleja” „vastutava 
töötlejaga”, mis seoti „isikuandmete töötlemisega”. „Isikuandmete töötlemine” on lai 
mõiste, mis on määratletud direktiivi artikli 2 punktis b järgmiselt: „iga isikuandmetega 
tehtav toiming või toimingute kogum, olenemata sellest, kas see on automatiseeritud või 
mitte, näiteks kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, kohandamine või 
muutmine, väljavõtete tegemine, päringu teostamine, kasutamine, üleandmine, 
levitamine või muul moel avaldamine, ühitamine või ühendamine, sulgemine, 
kustutamine või hävitamine”. Seega ei kasutatud mõistet „vastutav töötleja” enam 
ühenduses staatilise objektiga (andmekoguga), vaid seoses tegevustega, mis kajastavad 
teabe elutsüklit alates selle kogumisest kuni hävitamiseni, ning seda nii üksiktoimingu 
kui ka nende kogumina („toiming või toimingute kogum”). Kuigi tulemus võib paljudel 
juhtudel olla sama, anti mõistele sellega palju laiem ja dünaamilisem tähendus ja 
kohaldamisala. 
 
Muude muudatustena lisati nn mitme osaleja vastutuse võimalus („üksi või koos 
teistega”), nõue, et vastutav töötleja „määrab (…) kindlaks isikuandmete töötlemise 
eesmärgid ja vahendid”, ning märkus, et kindlaksmääramise aluseks võivad olla 
                                                 
1  Vt nt arvamus 10/2006 SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) 

võrgus isikuandmete töötlemise kohta, vastu võetud 22. novembril 2006 (WP 128), ning hilisem 
arvamus 5/2009 Interneti suhtlusvõrkude kohta, vastu võetud 12. juunil 2009 (WP 163). 

2 Arvamus 4/2007 isikuandmete mõiste kohta, vastu võetud 20. juunil 2007 (WP 136). 
3 Näited põhinevad praegusel liikmesriikide või Euroopa taval ja need võivad olla parema arusaamise 

nimel muudetud või kohandatud. 
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siseriiklikud või ühenduse õigusnormid või muu. Direktiiviga kehtestati ka „volitatud 
töötleja” mõiste, mida konventsioonis 108 ei esine. Neid ja muid muudatusi 
analüüsitakse üksikasjalikumalt käesolevas arvamuses. 
 
II.1. Mõistete roll 

Kui (andmekogu) vastutava töötleja mõistel on konventsioonis 108 väga piiratud roll,4 
siis direktiivis on asi teisiti. Artikli 6 lõikes 2 sätestatakse selgesõnaliselt, et „lõike 1 
järgimise tagab vastutav töötleja”. Sellega osutatakse peamistele andmete kvaliteeti 
käsitletavatele põhimõtetele, sealhulgas artikli 6 lõike 1 punktis a sätestatud põhimõttele, 
et „isikuandmeid töödeldakse õiglaselt ja seaduslikult”. Tegelikkuses tähendab see, et 
kõik sätted, milles määratakse kindlaks seadusliku töötlemise tingimused, on sisuliselt 
suunatud vastutavale töötlejale, isegi kui seda alati sõnaselgelt ei märgita. 
 
Peale selle on sätted, mis käsitlevad andmesubjekti õigusi saada seoses isikuandmetega 
teavet, nendega tutvuda, neid parandada, kustutada ja sulgeda ning esitada vastuväiteid 
(artiklid 10–12 ja 14), sõnastatud nii, et nendega kehtestatakse kohustused vastutavale 
töötlejale. Vastutav töötleja asub kesksel kohal ka sätetes teatamise ja eelkontrolli kohta 
(artiklid 18–21). Lisaks ei tohiks tulla üllatusena, et vastutav töötleja vastutab 
põhimõtteliselt ka ebaseaduslikust töötlemisest tuleneva mis tahes kahju eest 
(artikkel 23). 
 
Seega on vastutava töötleja mõiste esimene ja peamine roll määrata kindlaks, kes 
vastutab andmekaitse-eeskirjade järgimise eest ning kuidas andmesubjektid saavad 
kasutada praktikas oma õigusi5. Ehk teisisõnu vastutuse määramine. 
 
Kuna direktiivi esmane eesmärk on „kaitsta üksikisikuid seoses isikuandmete 
töötlemisega”, on seega tegu direktiivi keskse elemendiga. Seda eesmärki saab täita ja 
praktikas rakendada üksnes juhul, kui neid, kes vastutavad andmete töötlemise eest, on 
võimalik õiguslike ja teiste vahendite kaudu piisavalt stimuleerida võtma kõiki 
meetmeid, mis on vajalikud sellise kaitse reaalseks tagamiseks. Seda kinnitatakse 
direktiivi artikli 17 lõikes 1, mille kohaselt vastutav töötleja „peab rakendama vajalikke 
tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid kaitsmaks isikuandmeid juhusliku või 
ebaseadusliku hävitamise või juhusliku kaotsimineku, muutmise, ebaseadusliku 
avalikustamise või juurdepääsu eest, eelkõige juhul, kui töötlemine hõlmab andmete 
edastamist võrgu kaudu, ning igasuguse muu võimaliku ebaseadusliku töötlemise eest”. 
 

                                                 
4 Seda ei kasutata üheski sisulises sättes, välja arvatud artikli 8 punktis a seoses õigusega saada teavet 

(läbipaistvuse põhimõte). Vastutav töötleja kui vastutav osaline esineb üksnes selgituskirja teatavates 
osades. 

5 Vt ka direktiivi 95/46/EÜ põhjendus 25: „Kaitsmise põhimõtted peavad kajastuma ühest küljest 
töötlemise eest vastutavate isikute, riigiasutuste, ettevõtete, esinduste või muude organite suhtes 
kehtestatud kohustustes, eelkõige seoses andmete kvaliteedi, tehnilise turvalisuse, 
järelevalveasutustele teatamise ja andmete töötlemise asjaoludega, ja teisest küljest õigustes, mis on 
antud üksikisikule, kelle andmeid töödeldakse, ja mille kohaselt tuleb talle töötlemisest teatada, 
võimaldada tal andmetega tutvuda ning mille kohaselt ta võib nõuda andmete korrigeerimist ja 
teatavatel asjaoludel isegi esitada vastuväiteid andmete töötlemise suhtes”. 
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Vastutustunde stimuleerimise vahendid võivad olla kas eel- või tagasitoimivad. 
Eeltoimivate vahendite eesmärk on tagada andmekaitsemeetmete tõhus rakendamine 
ning vajalikud vahendid vastutavate töötlejate usaldusväärsuse jaoks. Tagasitoimivad 
vahendid võivad hõlmata kodanikuvastutust ja sanktsioone, et tagada mis tahes 
asjakohase kahju hüvitamine ning piisavate meetmete võtmine mis tahes vigade või 
eksimuste parandamiseks. 
 
Vastutava töötleja mõistel on oluline roll ka selle kindlaksmääramises, milliseid 
siseriiklikke õigusnorme töötlemistoimingu või töötlemistoimingute kogumi suhtes 
kohaldatakse. Direktiivi artikli 4 lõike 1 punkti a kohaselt on kohaldatava õiguse 
põhireegel see, et iga liikmesriik kohaldab oma siseriiklikke õigusnorme „isikuandmete 
töötlemise suhtes (…) kui: töötlemine toimub liikmesriigi territooriumil paikneva 
vastutava töötleja asutuse tegevuse raames”. Säte jätkub järgmiselt: „kui sama vastutav 
töötleja on registreeritud mitme liikmesriigi territooriumil, peab ta võtma vajalikke 
meetmeid tagamaks, et kõik kõnealused asutused järgivad kohaldatavates siseriiklikes 
õigusnormides sätestatud kohustusi”. Seega on vastutava töötleja asutus(ed) määrav 
tegur ka seoses kohaldatava siseriikliku õigusega ning võimalik et ka mitme erineva 
kohaldatava siseriikliku õigusega ning nende vastastikuste seostega6. 
 
Lõpetuseks tuleb märkida, et vastutava töötleja mõiste esineb direktiivi paljudes eri 
sätetes nende kohaldamisala elemendina või nende alusel kohaldatava eritingimusena, 
näiteks artiklis 7, milles sätestatakse, et isikuandmeid võib töödelda üksnes juhul, kui: 
„c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja seadusjärgse kohustuse täitmiseks või e) 
töötlemine on vajalik üldiste huvidega seotud ülesande täitmiseks või sellise avaliku 
võimu teostamiseks, mis on tehtud ülesandeks vastutavale töötlejale või andmeid saavale 
kolmandale isikule, või f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja või andmeid saava 
kolmanda isiku või kolmandate isikute õigustatud huvide elluviimiseks, kui selliseid huve 
ei kaalu üles …”. Olulise teabe hulka, millest artiklite 10 ja 11 kohaselt tuleb 
andmesubjekti teavitada, kuuluvad ka vastutava töötleja andmed. 
 
Töötlemise konfidentsiaalsuse ja turvalisuse seisukohast (artiklid 16–17) on oluline roll 
„volitatud töötleja” mõistel, kuna selle eesmärk on määrata kindlaks nende kohustused, 
kes on otsesemalt seotud isikuandmete töötlemisega, kas siis vastutava töötleja otseses 
alluvuses või muul viisil tema nimel. „Vastutava töötleja” ja „volitatud töötleja” 
eristamise peamine eesmärk on teha vahet isikute vahel, kes vastutavad töötlemise eest, 
ja nende vahel, kes üksnes tegutsevad esimeste nimel. See on jällegi peamiselt vastutuse 
määramise küsimus. Muud tagajärjed, kas siis seoses kohaldatava õiguse või muuga, 
võivad tuleneda sellest. 
 
Seoses volitatud töötlejaga ilmneb siiski nii vastutava kui ka volitatud töötleja jaoks üks 
lisatagajärg – direktiivi artikli 17 kohaselt kohaldatakse töötlemise turvalisuse suhtes 
selle liikmesriigi õigusakte, kus volitatud töötleja asub7. 
 
Peale selle on artikli 2 punktis f määratletud „kolmas isik – kõik füüsilised või juriidilised 
isikud, riigiasutused, esindused või muud organid, välja arvatud andmesubjekt, vastutav 
töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad andmeid töödelda vastutava töötleja või 

                                                 
6 Töörühm kavatseb võtta 2010. aastal vastu eraldi arvamuse kohaldatava õiguse kohta. Kui ühenduse 

institutsioonid ja organid töötlevad isikuandmeid, on vastutuse hindamine oluline ka määruse (EÜ) 
nr 45/2001 või muude asjakohaste ELi õigusaktide võimaliku kohaldamise seisukohast. 

7 Vt artikli 17 lõike 3 teine taane: „volitatud töötleja peab täitma (…) kohustusi sellistena, nagu need on 
määratletud selle liikmesriigi õigusaktides, kus volitatud töötleja asub”. 
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volitatud töötleja otseses alluvuses”. Vastutavat töötlejat ja volitatud töötlejat ning nende 
töötajaid käsitletakse seega andmetöötluse siseringina ning seetõttu ei kehti nende kohta 
kolmandaid isikuid käsitlevad erisätted. 
 
II.2. Taust 

Asjakohastes keskkondades toimunud mitmesugused arengud on suurendanud kõnealuste 
küsimuste kiireloomulisust ja muutnud need ka varasemast keerulisemaks. 
Konventsiooni 108 sõlmimise ning suuresti ka direktiivi 95/46/EÜ vastuvõtmise ajal oli 
andmete töötlemine veel suhteliselt selgepiiriline ja arusaadav protsess, kuid enam see nii 
ei ole. 
 
Esiteks on see tingitud suurenenud organisatsioonide diferentseerumisest kõige 
olulisemates sektorites. Erasektoris on finants- ja muude riskide hajutamine viinud 
ettevõtete pideva mitmekesistumiseni, mida ühinemised ja ülevõtmised on üksnes 
võimendanud. Avalikus sektoris toimub samasugune diferentseerumine seoses poliitikat 
kujundavate ja täitevasutuste detsentraliseerimise või eraldamisega. Mõlemas sektoris 
asetatakse järjest suuremat rõhku organisatsiooniüleste tarneahelate või 
teenusepakkumiste arendamisele ning teenuste puhul alltöövõtu- või allhankelepingute 
kasutamisele, et saada kasu spetsialiseerumisest ja võimalikust mastaabisäästust. Selle 
tulemusena osutavad järjest enam teenuseid teenusepakkujad, kes ei pea ennast alati 
vastutavaks. Ettevõtete (ja nende töövõtjate või alltöövõtjate) organisatoorsete valikute 
tõttu võivad asjakohased andmebaasid asuda ühes või mitmes riigis kas Euroopa Liidus 
või väljaspool seda. 
 
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) areng on tublisti lihtsustanud selliseid 
organisatsioonilisi muutusi ning olnud ka ise uute tekitaja. Kohustuste jaotumine eri 
tasandite vahel, mis on tihti organisatsioonide diferentseerumise tulemus, nõuab ja 
soodustab tavaliselt IKT ulatuslikku kasutamist. IKT toodete ja teenuste arendamine ja 
kasutamine loob aga ka uusi autonoomseid rolle ja kohustusi, mis alati ei seostu selgelt 
olemasolevate või väljakujunevate kohustustega klientide organisatsioonides. Seetõttu on 
oluline olla teadlik asjakohastest erinevustest ja selgitada vajaduse korral kohustusi. 
Mikrotehnoloogia, nagu raadiosagedustuvastuse kiipide kasutamine tarbekaupadel, 
tõstatab sarnaseid nihkes kohustuste probleeme. Uued ja keerulised probleemid 
kaasnevad aga ka hajusandmetöötlusega, eelkõige pilv- ja võrkandmetöötlusega8. 
 
Teine raskendav tegur on üleilmastumine. Kui organisatsioonide diferentseerumine ja 
IKT areng hõlmavad mitut jurisdiktsiooni, nagu see Interneti puhul tihti on, kerkivad 
paratamatult kohaldatava õiguse küsimused mitte ainult seoses ELi või EMP, vaid ka 
kolmandate riikidega. Näiteks võib tuua dopinguvastase võitluse, mille puhul 
Ülemaailmne Dopinguvastane Agentuur (WADA), mis asub Šveitsis, kasutab sportlaste 
andmebaasi (ADAMS), mida hallatakse Kanadas koostöös riiklike dopinguvastaste 
organisatsioonidega üle terve maailma. Konkreetsete esilekerkivate probleemidena on 
artikli 29 alusel asutatud töörühm välja toonud kohustuste jaotamise ja vastutava isiku 
määramise9. 

                                                 
8  Pilvandmetöötlus on andmetöötluse liik, mille puhul pakutakse paljudele klientidele 

internetitehnoloogia kaudu teenusena skaleeritavaid ja elastseid IT-võimalusi. Tüüpilised 
pilvandmetöötluse teenused on üldkasutatavad veebipõhised ärirakendused, millele pääseb ligi 
veebibrauseri kaudu, samas kui tarkvara ja andmeid säilitatakse serverites. Pilv ei ole selles mõttes 
mitte üksik saar, vaid teabe ja kasutajate üleilmne ühenduslüli. Võrkandmetöötluse kohta vt näide 19. 

9  Arvamus 3/2008, vastu võetud 1. augustil 2008, ülemaailmse dopinguvastase võitluse koodeksiga 
seotud rahvusvahelise eraelu kaitse standardi eelnõu kohta, WP 156. 
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Seega on käesolevas arvamuses käsitletud kesksed teemad praktikas väga olulised ning 
neil võivad olla kaalukad tagajärjed. 
 
II.3. Mõningad põhiprobleemid 

Direktiivi eesmärkide seisukohast on kõige tähtsam tagada, et andmete töötlemisega 
seotud kohustused oleksid selgelt kindlaks määratud ning et neid saaks tõhusalt 
kohaldada. 
 
Kui ei ole piisavalt selge, mida kelleltki nõutakse, näiteks kui keegi ei vastuta või on 
vastutavaid töötlejaid mitu, on olemas reaalne oht, et tehakse liiga vähe või üldse mitte 
midagi ning et õigusnormid ei toimi. Samuti võib juhtuda, et tõlgenduste ebaselgus võib 
kaasa tuua konkureerivaid nõudeid ning muid vastuolusid, mille puhul on positiivsed 
mõjud oodatust väiksemad või võivad ettearvamatud negatiivsed tagajärjed neid 
vähendada või tühistada. 
 
Kõikidel sellistel juhtudel on seega peamiseks ülesandeks tagada piisav selgus, et 
võimaldada ja tagada praktikas nõuete tõhus kohaldamine ja järgimine. Kahtluse korral 
võib eelistatavaks valikuks saada lahendus, mis sellele kõige tõenäolisemalt kaasa aitab. 
 
Samas võivad samad kriteeriumid, mis tagavad piisava selguse, muuta olukorra ka 
keerulisemaks ja tuua kaasa soovimatuid tagajärgi. Näiteks vastutuse jagunemine koos 
organisatsiooni tegeliku korraldusega võib juhul, kui kaasatud on mitu eri jurisdiktsiooni, 
tekitada raskusi seoses kohaldatava siseriikliku õigusega. 
 
Analüüsis tuleks seega hoolikalt jälgida erinevust kehtivate eeskirjade rakendamise 
aktsepteeritavate tagajärgede ning võimaliku vajaduse vahel kehtivaid eeskirju 
kohandada, et muutuvates tingimustes tagada jätkuv toimimine ning vältida 
põhjendamatuid tagajärgi. 
 
Seega on käesolev analüüs strateegiliselt äärmiselt oluline ning seda tuleks kohaldada 
ettevaatlikult, teadvustades täielikult eri küsimuste vahelisi võimalikke vastastikuseid 
seoseid. 
 

III. Määratluste analüüs 

III.1. Vastutava töötleja määratlus 

Direktiivis sätestatud vastutava töötleja määratlus koosneb kolmest põhikomponendist, 
mida analüüsitakse käesolevas arvamuses eraldi. Komponendid on järgmised: 
 

o „füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, esindused või mõni muu organ”; 
 

o „üksi või koos teistega”; 
 

o „määrab (…) kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid”. 
 
Esimene komponent on seotud määratluse isikulise aspektiga. Kolmas komponent 
sisaldab olulisi aspekte vastutava töötleja eristamiseks teistest asjaosalistest ning teine 
komponent vaatleb nn mitme osaleja vastutuse võimalust. Kõik kolm komponenti on 
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omavahel tihedalt seotud. Siiski käsitletakse käesolevas arvamuses kasutatava metoodika 
tõttu iga komponenti eraldi. 
 
Praktilistel põhjustel on mõistlik alustada kolmanda komponendi esimesest elemendist, st 
sõnaühendi „määrab kindlaks” tähendusest, jätkata sealt kolmanda komponendi 
ülejäänud osaga ning alles seejärel käsitelda esimest ja teist komponenti. 
 
III.1.a) Sissejuhatav element: „määrab kindlaks” 

Nagu eespool juba öeldud, oli konventsioonis 108 vastutava töötleja mõistel väike roll. 
Konventsiooni artikli 2 kohaselt on „andmekogu vastutav töötleja” organ, „kellele on 
(…) antud pädevus otsustada”. Konventsioonis rõhutatakse pädevuse vajalikkust, mis 
antakse „siseriikliku õigusega”. Seega osutatakse konventsioonis siseriiklikele 
andmekaitsealastele õigusaktidele, milles seletuskirja kohaselt on sätestatud „täpsed 
kriteeriumid pädeva isiku kindlaksmääramiseks”. 
 
Kui komisjoni esimene ettepanek kajastas nimetatud sätet, siis komisjoni muudetud 
ettepanekus on osutatud organile, „kes otsustab”, millega kõrvaldati vajadus 
õigusaktidega kehtestatud otsustuspädevuse järele: õigusaktides sätestamine on endiselt 
võimalik, kuid ei ole enam vajalik. Seda kinnitati seejärel nii nõukogu ühises seisukohas 
kui vastuvõetud tekstis, milles osutatakse organile, „kes määrab kindlaks”. 
 
Mõiste ajalooline areng toob seega esile kaks olulist elementi: esiteks, et vastutav töötleja 
on võimalik olla sellest sõltumata, kas seadusega on ette nähtud eripädevus või volitused 
andmeid kontrollida, ning teiseks, et direktiivi 95/46/EÜ vastu võtmise käigus saab 
vastutava töötleja määratlusest ühenduse mõiste, millel on ühenduse õiguses iseseisev 
tähendus, mis ei sõltu võimalikest erinevustest siseriiklikes õigusnormides. Viimane 
element on oluline direktiivi tõhusa kohaldamise ja kaitse kõrge taseme seisukohalt 
liikmesriikides, milleks tuleb sellist põhimõistet nagu „vastutav töötleja”, millel 
direktiivis on erinevalt konventsioonist 108 oluline roll, tõlgendada ühtselt ja 
autonoomselt. 
 
Selles osas lõpetatakse direktiiviga mõiste areng, kehtestades, et isegi kui võime 
„määrata kindlaks” võib tuleneda õigusaktidega ette nähtud erivolitustest, tuleneb see 
tavaliselt juhtumi faktiliste elementide või asjaolude analüüsist: vaadelda tuleks 
konkreetseid asjassepuutuvaid töötlemistoiminguid ja teha kindlaks, kes need kindlaks 
määrab, vastates esmajoones küsimustele „Miks andmeid töödeldakse?” ja „Kes selle 
algatas?”. 
 
Vastutavaks töötlejaks saadakse esmajoones faktiliste asjaolude tagajärjel: üksus on 
otsustanud töödelda enda jaoks isikuandmeid. Üksnes formaalne kriteerium ei oleks 
selleks piisav vähemalt kaht liiki põhjustel: mõningatel juhtudel pole vastutava töötleja 
vormilist määramist, näiteks sätestatuna seaduses, lepingus või andmekaitseametile 
saadetud teavituses, lihtsalt toimunud; teistel juhtudel võib olla, et vormiline määramine 
ei kajasta reaalset olukorda ning vastutava töötleja roll on formaalselt antud organile, 
kellel tegelikult ei ole võimalik midagi „kindlaks määrata”. 
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Faktilise mõju tähtsust näitab ka SWIFTi juhtum,10 mille puhul SWIFTi käsitleti 
vormiliselt andmete volitatud töötlejana, kuid de facto tegutses ta vähemalt teatud 
ulatuses andmete vastutava töötlejana. Kõnealusel juhul ilmnes, et isegi kui isiku 
määramine lepingus andmete vastutavaks töötlejaks või volitatud töötlejaks võib anda 
olulist teavet asjaomase isiku õigusliku seisundi kohta, ei otsusta lepingus sätestatud 
määratlus sellegipoolest isiku tegeliku õiguslikku seisundit, mis peab põhinema 
konkreetsetel asjaoludel. 
 
Faktipõhist lähenemist toetab ka asjaolu, et direktiiviga kehtestatakse, et vastutav töötleja 
on see, kes „määrab kindlaks”, mitte see, kes „seaduse alusel määrab kindlaks” 
eesmärgid ja vahendid. Määrav on vastutajaks olemise tegelik kindlakstegemine, isegi 
kui see positsioon on saavutatud ebaseaduslikult või kui andmeid töödeldakse 
ebaseaduslikul viisil. Pole tähtis, kas otsus andmeid töödelda oli seaduslik, st sellise 
otsuse teinud üksusel oli seaduse järgi õigus seda teha, või kas vastutav töötleja oli teatud 
menetluse kohaselt ametlikult ametisse nimetatud. Isikuandmete töötlemise 
seaduslikkuse küsimus on küll asjakohane, kuid teises etapis, ning seda hinnatakse 
direktiivi teiste artiklite (eelkõige artiklite 6–8) valguses. Teisisõnu on tähtis tagada, et 
isegi sellistel juhtudel, kui andmeid töödeldakse ebaseaduslikult, on vastutav töötleja 
selgesti tuvastatav ning töötlemise eest vastutav. 
 
Vastutava töötleja mõiste viimane tunnus on selle autonoomsus, mis tähendab, et kuigi 
välistest õiguslikest allikatest võib olla vastutava töötleja kindlakstegemisel abi, tuleks 
mõistet tõlgendada peamiselt andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt11. Vastutava 
töötleja mõistet ei tohiks kahjustada teistes õigusvaldkondades esinevad muud, kohati 
vastupidised või kattuvad mõisted, nagu looja või õiguste valdaja intellektuaalomandi 
õiguste osas. Intellektuaalomandi õiguste valdajaks olemine ei välista võimalust olla 
samas ka vastutav töötleja, kelle suhtes kehtivad seega andmekaitsealastest õigusaktidest 
tulenevad kohustused. 
 
Tüpoloogia vajalikkus 
 
Vastutava töötleja mõiste on funktsionaalne mõiste, mille eesmärk on määrata vastutus 
faktilise mõju järgi, ning see põhineb seega pigem faktiliste kui formaalsete asjaolude 
analüüsil. Seetõttu võib juhtuda, et vastutuse kindlaksmääramiseks on mõnikord vaja 
teostada põhjalik ja pikk uurimine. Kuna aga on vaja tagada tõhusus, tuleb kasutada 
pragmaatilist lähenemist, mille eesmärk on tagada vastutusega seoses etteaimatavus. 
Seda arvesse võttes tuleb andmekaitsealaste õigusnormide kohaldamisel juhinduda 
tervest mõistusest ja praktilistest eeldustest. 
 
Seetõttu tuleb direktiivi tõlgendada nii, et „kindlaks määrav organ” oleks enamikel 
juhtudel hõlpsasti ja selgesti tuvastatav, tuginedes sellistele õiguslikele ja/või faktilistele 
asjaoludele, millest tavaliselt võib järeldada faktilist mõju, kui just muud elemendid ei 
viita vastupidisele. 
 

                                                 
10  Juhtum puudutab SWIFTi poolt pankade ja finantsinstitutsioonide nimel finantstehingute 

teostamiseks kogutud pangandmete edastamist USA ametivõimudele terrorismi rahastamise vastu 
võitlemiseks. 

11  Vt allpool kokkupuute kohta teistes õigusvaldkondades esinevate mõistetega (nt õiguste valdaja 
mõistega intellektuaalomandi või teadusuuringute puhul või tsiviilõiguses esineva vastutuse 
mõistega). 
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Neid asjaolusid saab analüüsida ja liigitada järgmisse kolme situatsioonide kategooriasse, 
mis võimaldavad läheneda antud küsimustele süsteemselt: 
 
1) Otsesest õiguslikust pädevusest tulenev vastutus. See kehtib muu hulgas määratluse 
teises osas osutatud juhul, st kui vastutav töötleja või tema ametissenimetamise 
konkreetsed kriteeriumid on kindlaks määratud siseriikliku või ühenduse õigusega. 
Vastutava töötleja otsest õigusaktidega ametissenimetamist esineb harva ja sellega ei 
kaasne tavaliselt suuri probleeme. Mõningate riikide õigusaktides on sätestatud, et 
riigiasutused peavad oma ülesannete raames töötlema isikuandmeid. 
 
Vastutatava töötleja otsese ametissenimetamise või ametissenimetamise kriteeriumide 
kindlaksmääramise asemel on õigusaktides sagedamini määratud ülesanne või pandud 
kellelegi kohustus koguda ja töödelda teatavaid andmeid. See kehtib näiteks üksuse 
kohta, kellele on usaldatud teatavad avalik-õiguslikud ülesanded (nt sotsiaalkindlustus), 
mida ei saa täita, ilma et kogutaks vähemalt teatavaid isikuandmeid, ning kes loob oma 
ülesannete täitmiseks registri. Sel juhul tuleneb vastutavaks töötlejaks olemine 
õigusaktidest. Veelgi tavalisem on see, et õigusaktidega võidakse avaliku või erasektori 
üksusele kehtestada kohustus talletada või esitada teatavaid andmeid. Ülesande täitmise 
raames käsitletakse selliseid üksuseid siis üldjuhul isikuandmete vastutavate töötlejatena. 
 
2) Kaudsest pädevusest tulenev vastutus. See kehtib juhul, kui õigus määrata kindlaks ei 
ole õigusaktides otseselt sätestatud ega ka selgesõnaliste õigusnormide otsene tagajärg, 
kuid tuleneb siiski erinevate valdkondade (tsiviilõigus, äriõigus, tööõigus jms) üldistest 
õigusnormidest või väljakujunenud õiguspraktikast. Sel juhul aitavad vastutava töötleja 
kindlaks teha kehtivad traditsioonilised rollid, millega on tavaliselt seotud kindlad 
kohustused: näiteks tööandja töötajate andmete suhtes, kirjastus tellijate andmete suhtes, 
ühing oma liikmete või toetajate andmete suhtes. 
 
Kõikidel neil juhtudel võib töötlemistegevuse kindlaksmääramist käsitleda (eraõigusliku) 
organisatsiooni funktsionaalse rolli loomuliku osana, millega lõppkokkuvõttes kaasnevad 
ka andmekaitsega seotud kohustused. Õiguslikust seisukohast ei ole vahet, kas õigus 
määrata kindlaks on antud asjaomastele juriidilisele isikule, kas seda kasutavad nende 
nimel tegutsevad asjakohased organid või sarnast rolli täitvad füüsilised isikud (vt allpool 
punkt c esimese elemendi kohta). Sama kehtib ka juhul, kui tegu on teatavaid 
haldusülesandeid täitva riigiasutusega riigis, kus seadusega ei ole selgesõnaliselt 
kehtestatud selle asutuse andmekaitsega seotud kohustusi. 
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Näide 1: Telekommunikatsioonioperaatorid 

Huvitav näide erasektorile mõeldud õiguslike suuniste kohta on seotud 
telekommunikatsioonioperaatorite rolliga. Direktiivi 95/46/EÜ põhjenduses 47 
selgitatakse, et: „kui isikuandmeid sisaldava sõnumi edastamiseks kasutatakse 
telekommunikatsiooni vahendeid või elektronposti teenuseid, mille ainus eesmärk on 
selliste sõnumite edastamine, peetakse sõnumis sisalduvate isikuandmete vastutavaks 
töötlejaks sõnumi koostanud isikut, mitte edastusteenust pakkuvat isikut; sellest 
hoolimata peetakse tavaliselt selliste teenuste pakkujaid teenuse osutamiseks vajalike 
täiendavate isikuandmete töötlemise eest vastutavateks töötlejateks”. 
Telekommunikatsiooniteenuste osutajat tuleks seega põhimõtteliselt käsitleda 
vastutava töötlejana üksnes andmeliiklus- ja arveldusandmete, kuid mitte edastatavate 
andmete osas12. Ühenduse seadusandja esitatud õiguslikud suunised on siin täielikus 
kooskõlas käesolevas arvamuses järgitava funktsionaalse lähenemisega. 

3) Faktilisest mõjust tulenev vastutus. See kehtib juhul, kui vastutava töötleja kohustus 
omistatakse kellelegi faktiliste asjaolude hindamise alusel. Paljudel juhtudel hõlmab see 
eri asjaosaliste vaheliste lepinguliste suhete hindamist. Selline hindamine võimaldab teha 
väliseid järeldusi, määrates vastutava töötleja rolli ja kohustused ühele või mitmele 
osalisele. Eelkõige võib sellest abi olla keerulistes keskkondades, kus tihti kasutatakse 
uut infotehnoloogiat ning kus asjaosalised kipuvad ennast tihtipeale pidama 
vahendajateks ning mitte vastutavateks töötlejateks. 
 
Võib juhtuda, et lepingus ei ole öeldud, kes on vastutav töötleja, kuid selles on piisavalt 
elemente, et määrata vastutava töötleja kohustused osalisele, kellel on selles osas 
ilmselgelt juhtiv roll. Võib ka juhtuda, et leping on vastutava töötleja osas 
selgesõnalisem. Kui ei ole alust kahelda, et see kajastab õigesti tegelikku olukorda, ei ole 
mingit põhjust lepingu tingimusi mitte järgida. Siiski ei ole lepingu tingimused igas 
olukorras otsustavad, kuna see võimaldaks osapooltel määrata vastutus lihtsalt oma 
äranägemise järgi. 
 
Juba üksnes tõsisasi, et keegi määrab kindlaks, kuidas isikuandmeid töödeldakse, võib 
tähendada, et ta kvalifitseerub andmete vastutavaks töötlejaks, kuigi see ei ole 
lepingulises suhtes kindlaks määratud või on see lepingus sõnaselgelt välistatud. Selge 
näide selle kohta oli SWIFTi juhtum, mille puhul ettevõte otsustas teatavad isikuandmed, 
mida ta algselt töötles ärilistel eesmärkidel finantsinstitutsioonide nimel, avaldada ka 
terrorismi rahastamise vastu võitlemiseks, kui talt nõuti seda Ameerika Ühendriikide 
Rahandusministeeriumi esitatud korralduses. 
 

                                                 
12  Üks andmekaitseametnik käsitles vastutust seoses juhtumiga, mille puhul andmesubjekt esitas 

kaebuse soovimatute reklaamkirjade kohta. Kaebuses nõudis andmesubjekt, et sidevõrgu pakkuja kas 
kinnitaks või lükkaks ümber, et tema oli reklaamkirjade saatja. Andmekaitseametnik kinnitas, et 
ettevõtet, mis pakub kliendile üksnes juurdepääsu telekommunikatsioonivõrgule, st ei algata andmete 
edastamist, ei vali adressaate ega muuda edastatavas sõnumis sisalduvat teavet, ei saa pidada andmete 
vastutavaks töötlejaks. 
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Kahtluse korral võivad vastutava töötleja väljaselgitamisel olla abiks muud elemendid 
kui lepingu tingimused, näiteks osalise tegeliku vastutuse ulatus, andmesubjektidele 
jäetud mulje ja andmesubjektide selle alusel tekkinud põhjendatud ootused (vt ka allpool 
punkt b kolmanda elemendi kohta). Kõnealune kategooria on eriti tähtis, kuna see 
võimaldab käsitleda ja määrata vastutust ka ebaseadusliku tegevuse korral, kui tegelik 
töötlemine võib toimuda isegi vastuolus mõningate osaliste huvide ja sooviga. 
 
Esialgne järeldus 
 
Kirjeldatud kategooriatest on kahe esimese puhul põhimõtteliselt võimalik kindlamalt 
näidata, kes on kindlaksmäärav organ, ning need võivad hõlmata rohkem kui 80% 
praktikas esinevatest asjakohastest olukordadest. Siiski peaks ametlik juriidiline 
ametissenimetamine olema kooskõlas andmekaitse-eeskirjadega, tagades, et ametisse 
nimetatud organ vastutaks tõhusalt töötlemistoimingute eest, või teisisõnu, et juriidiline 
ametissenimetamine kajastaks tegelikku olukorda. 
 
Kolmanda kategooria puhul on vaja keerulisemat analüüsi ning siin võib suurema 
tõenäosusega esineda lahknevaid tõlgendusi. Lepingu tingimused aitavad tihti asjasse 
selgust tuua, kuid need ei ole igas olukorras määravad. Järjest rohkem asjaosalisi ei pea 
ennast isikuks, kes määrab kindlaks töötlemistegevuse ning vastutab selle eest. Sellistel 
juhtudel on ainuke reaalne võimalus teha järeldus faktilise mõju alusel. Sellise töötlemise 
seaduslikkuse küsimust hinnatakse eraldi teiste artiklite (6–8) valguses. 
 
Kui olukord ei vasta ühelegi eespool kirjeldatud kategooriatest, tuleks vastutava töötleja 
ametissenimetamist pidada õigustühiseks. On selge, et organit, millel ei ole õiguslikku 
ega faktilist mõju isikuandmete töötlemise viisi üle, ei saa käsitleda vastutava töötlejana. 
 
Formaalsest vaatenurgast toetab sellist lähenemist seisukoht, et andmete vastutava 
töötleja määratlust tuleks käsitleda kohustusliku õigusnormina, mida osapooled ei saa 
lihtsalt tähelepanuta jätta või sellest kõrvale hiilida. Strateegilisest vaatenurgast oleks 
selline ametissenimetamine vastuolus andmekaitsealaste õigusaktide tõhusa 
kohaldamisega ning see tühistaks andmetöötlusega kaasnevad kohustused. 
 
III.1.b) Kolmas element: „töötlemise eesmärgid ja vahendid” 

Kolmas element moodustab hindamise kesksema osa: mida peab asjaomane isik kindlaks 
määrama, et kvalifitseeruda vastutavaks töötlejaks. 
 
Asjaomane säte on läbi teinud mitmesuguseid arenguid. Konventsioonis 108 osutati 
automatiseeritud andmekogude eesmärgile, isikuandmete kategooriatele ning nendega 
seoses tehtavatele toimingutele. Komisjon võttis need põhielemendid, tegi väikesi 
keelelisi muudatusi ning lisas pädevuse otsustada, millised kolmandad isikud võivad 
andmetega tutvuda. Muudetud komisjoni ettepanekus astuti samm edasi ning 
„andmekogu eesmärgid” asendati „töötlemise eesmärkidega”, minnes sellega 
andmekoguga seotud staatiliselt määratluselt üle töötlemistegevusega seotud 
dünaamilisele määratlusele. Muudetud ettepanekus osutati endiselt neljale elemendile 
(eesmärgid, isikuandmed, toimingud ja juurdepääsuõigusega kolmandad isikud), mis 
taandati kahele (eesmärgid ja vahendid) alles nõukogu ühises seisukohas. 
 
Sõnaraamatud annavad sõna „eesmärk” tähenduseks „eeldatud tulemus, mida soovitakse 
saavutada või millest juhindutakse kavandatud tegevusel”, sõna „vahend” tähendus on 
„viis, kuidas tulemus saavutatakse või tulemuseni jõutakse”. 
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Teisest küljest kehtestatakse direktiiviga, et andmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaks 
määratud ning õiguspärastel eesmärkidel ega töödelda hiljem viisil, mis on vastuolus 
kõnealuste eesmärkidega. Töötlemise eesmärkide ja nende saavutamise vahendite 
kindlaksmääramine on seetõttu väga oluline. 
 
Võib ka öelda, et eesmärkide ja vahendite kindlaksmääramine tähendab vastavalt selle 
kindlaks määramist, miks ja kuidas teatavat töötlemistegevust teostatakse. Sellest 
vaatenurgast lähtudes ning arvestades, et mõlemad elemendid kuuluvad kokku, on vaja 
anda juhiseid selle kohta, milline peab olema mõju ulatus küsimuste „miks“ ja „kuidas“ 
üle otsustamisel, et sellega kaasneks kvalifitseerumine vastutavaks töötlejaks. 
 
Kui on vaja hinnata eesmärkide ja vahendite kindlaksmääramist andmete vastutava 
töötleja rolli omistamiseks, on niisiis otsustavaks küsimuseks see, kui üksikasjalikult 
peaks keegi eesmärgid ja vahendid kindlaks määrama, et teda võiks käsitleda vastutava 
töötlejana. Sellega seoses tuleb küsida ka, kui suur tegutsemisruum on direktiiviga 
lubatud andmete volitatud töötlejale. Need määratlused on eriti olulised olukorras, kus 
isikuandmete töötlemises osaleb palju eri isikuid ning vaja on määrata kindlaks, kes neist 
on (üksi või koos teistega) andmete vastutav töötleja ning keda, kui üldse, võib pidada 
hoopis andmete volitatud töötlejaks. 
 
Kas suuremat tähelepanu tuleb pöörata eesmärkidele või vahenditele, võib sõltuvalt 
töötlemise konkreetsest kontekstist muutuda. 
 
Vaja on kasutada pragmaatilist lähenemist, asetades suuremat rõhku otsustusõigusele 
eesmärkide kindlaksmääramisel ning tegevusvabadusele otsuste langetamisel. Sellistel 
juhtudel tuleb küsida, miks töötlemine toimub ning mis on võimalike seotud isikute, 
näiteks alltöövõtjate, roll: kas alltöövõtja oleks andmeid töödelnud, kui seda poleks 
soovinud vastutav töötleja, ning millistel tingimustel ta oleks seda teinud? Volitatud 
töötleja võib tegutseda ka eesmärkide kohta antud üldiste juhiste alusel, milles ei ole 
kuigi üksikasjalikult kirjeldatud vahendeid. 
 
Näide 2: Postiturundus 

Ettevõte ABC sõlmib eri organisatsioonidega lepingud postiturunduskampaaniate 
korraldamiseks ja palgafondi haldamiseks. Ta annab selged juhtnöörid (millist 
turundusmaterjali saata ja kellele, kellele kui palju millisel kuupäeval maksta jne). 
Kuigi organisatsioonidel on teatav otsustusõigus (sealhulgas kasutatava tarkvara osas), 
on nende ülesanded üsna selgelt ja täpselt määratletud, ja kuigi postitajafirma võib 
anda nõu (nt soovitada mitte teha postitusi augustis), on ta selgelt kohustatud järgima 
ABC juhtnööre. Lisaks on õigus töödeldud andmeid kasutada ainult ühel üksusel – 
ettevõttel ABC. Kõik teised üksused peavad toetuma ettevõtte ABC õiguslikule 
alusele, kui nende õigus andmeid töödelda kahtluse alla seatakse. Käesoleval juhul on 
selge, et ettevõte ABC on andmete vastutav töötleja ning iga eraldiseisvat 
organisatsiooni võib nende konkreetsete andmetöötlustoimingute osas, mida ta ABC 
nimel teostab, käsitleda volitatud töötlejana. 

Mis puutub vahendite kindlaksmääramisse, siis on selge, et termin „vahendid” hõlmab 
väga erinevaid elemente, mida kinnitab ka asjaomase määratluse kujunemislugu. Algses 
ettepanekus tulenes vastutava töötleja roll nelja elemendi kindlaksmääramisest (eesmärk, 
isikuandmed, toimingud ja juurdepääsuõigusega kolmandad isikud). Sätte lõplikku 
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sõnastust, milles osutatakse üksnes „eesmärkidele ja vahenditele”, ei saa pidada vana 
versiooniga vastuolus olevaks, kuna on täiesti selge, et näiteks vastutav töötleja peab 
kindlaks määrama, milliseid andmeid ettenähtud eesmärgil (eesmärkidel) töödeldakse. 
Seega tuleb lõplikku määratlust pidada pigem üksnes vana versiooni lühendatud 
versiooniks, mis sisaldab siiski viimase mõtet. Teisisõnu ei tähenda „vahendid” üksnes 
isikuandmete töötlemise tehnilisi meetodeid, vaid ka seda, kuidas andmeid töödeldakse, 
mis hõlmab selliseid küsimusi nagu „Milliseid andmeid töödeldakse?”, „Millistel 
kolmandatel isikutel on õigus andmetega tutvuda?”, „Millal andmed kustutakse?” jms. 
 
Seetõttu hõlmab „vahendite” kindlaksmääramine nii tehnilisi ja korralduslikke küsimusi 
(nt „Millist riist- või tarkvara kasutada?”), mille puhul võib otsuse tegemise vabalt 
delegeerida volitatud töötlejatele, kui ka sisulisi elemente (nt „Milliseid andmeid 
töödeldakse?”, „Kui kaua neid töödeldakse?”, „Kellel on õigus andmetega tutvuda?” 
jne), mille kindlaksmääramine kuulub traditsiooniliselt ja loomuldasa vastutava töötleja 
pädevusse. 
 
Eelneva alusel võib öelda, et kui töötlemise eesmärgi kindlaksmääramine tähendab igal 
juhul, et tegu on vastutava töötlejaga, siis vahendite kindlaksmääramine tähendab seda 
üksnes juhul, kui kindlaksmääramine puudutab vahendite sisulisi elemente. 
 
Seetõttu on täiesti võimalik, et tehnilised ja korralduslikud vahendid määrab 
ainuisikuliselt kindlaks andmete volitatud töötleja. 
 
Juhtudel, mille puhul eesmärgid on selgelt määratletud, kuid tehniliste ja korralduslike 
vahendite osas juhised puuduvad või on neid vähe, peaksid vahendid kujutama endast 
eesmärgi (eesmärkide) saavutamise mõistlikku viisi ning andmete vastutav töötleja peaks 
olema kasutatavatest vahenditest täielikult teadlik. Kui töövõtja mõjutab eesmärki ja 
töötleb andmeid (ka) isiklikel eesmärkidel, näiteks kasutab saadud isikuandmeid 
lisandväärtusega teenuste loomiseks, on ta sellise muu töötlemistoimingu osas vastutav 
töötleja (või võimalik et kaasvastutav töötleja) ning seetõttu kehtivad tema suhtes kõik 
kohaldatavast andmekaitsealasest õigusest tulenevad kohustused. 
 
Näide 3: Volitatud töötlejana käsitletud ettevõte, mis toimib vastutava töötlejana 
 
Ettevõte MarketinZ osutab mitmesugustele ettevõtetele reklaami- ja 
otseturundusteenuseid. Ettevõte GoodProductZ sõlmib ettevõttega MarketinZ lepingu, 
mille kohaselt viimane osutab ettevõtte GoodProductZ klientidele ärireklaami teenuseid 
ning teda käsitletakse andmete volitatud töötlejana. MarketinZ aga otsustab kasutada 
ettevõtte GoodProductZ kliendiandmebaasi ka teiste klientide toodete reklaamimiseks. 
Otsus lisada eesmärgile, mille jaoks isikuandmed edastati, veel teinegi eesmärk muudab 
MarketinZ asjaomase töötlemistoimingu puhul andmete vastutavaks töötlejaks. Sellise 
töötlemise seaduslikkuse küsimust hinnatakse eraldi teiste artiklite (6–8) valguses. 
 
 



 
 

15

Mõningates õigussüsteemides on eriti olulised turvameetmeid käsitlevad otsused, kuna 
turvameetmeid peetakse selgesõnaliselt vastutava töötleja pädevusse kuuluvateks 
põhiaspektideks. Sellega seoses tekib küsimus, millised turvalisuse kohta langetatud 
otsused võivad tähendada, et ettevõte, kellelt töötlemise teenust tellitakse, kvalifitseerub 
vastutavaks töötlejaks. 
 
Esialgne järeldus 
 
Töötlemise eesmärgi kindlaksmääramine kuulub vastutava töötleja pädevusse. Seetõttu 
on sellise otsuse tegija (de facto) vastutav töötleja. Töötlemise vahendite 
kindlaksmääramise võib vastutav töötleja vähemalt tehniliste või korralduslike küsimuste 
osas edasi delegeerida. Sisulised küsimused, mis otsustavad töötlemise seaduslikkuse, 
kuuluvad vastutava töötleja pädevusse. Isik või üksus, kes otsustab näiteks selle üle, kui 
kaua andmeid säilitatakse või kellel on juurdepääs töödeldavatele andmetele, toimib 
andmete kasutamise sellise osa suhtes vastutava töötlejana ning seetõttu peab ta täitma 
kõiki vastutava töötleja kohustusi. 
  
III.1.c) Esimene element: „füüsiline või juriidiline isik või mõni muu organ” 

Määratluse esimene element osutab isikulisele aspektile: kes võib olla vastutav töötleja 
ning keda saab seega lõppkokkuvõttes käsitleda vastutavana direktiivist tulenevate 
kohustuste täitmise eest. Määratlus annab täpselt edasi konventsiooni 108 artikli 2 
sõnastuse ning direktiivi otsustusprotsessi käigus seda eraldi ei arutatud. Selle järgi 
võivad vastutava töötleja rolli täita paljud eri subjektid alates füüsilistest isikutest ning 
lõpetades juriidiliste isikutega ning hõlmates kategooriat „mõni muu organ”. 
 
Oluline on, et selle elemendi tõlgendus tagaks direktiivi tõhusa kohaldamise, soodustades 
nii palju kui võimalik vastutava töötleja selget ja üheselt mõistetavat kindlakstegemist 
kõikides olukordades, sõltumata sellest, kas ta on ametlikult nimetatud ja teatavaks 
tehtud. 
 
Esiteks on oluline järgida võimalikult täpselt teistes õigusvaldkondades, näiteks tsiviil-, 
haldus- ja kriminaalõiguses, nii avalikus kui ka erasektoris kehtivat tava. Enamikel 
juhtudel näitavad need õigusnormid, millised isikud või organid kannavad vastutust, ning 
aitavad põhimõtteliselt teha kindlaks, kes on andmete vastutav töötleja. 
 
Vastutuse määramise strateegilist aspekti arvestades ning selleks, et tagada 
andmesubjektidele stabiilsem ja usaldusväärsem alus direktiivist tulenevate õiguste 
kasutamiseks, tuleks vastutava töötlejana eelistatult käsitleda pigem ettevõtet või organit 
kui sellist, mitte ettevõttes või organis töötavat konkreetset isikut. Lõppkokkuvõttes 
peetakse andmete töötlemise ja andmekaitsealastest õigusaktidest tulenevate kohustuste 
eest vastutavaks ettevõtet või organit, välja arvatud juhul, kui on olemas selged tõendid, 
mis näitavad, et vastutajaks on füüsiline isik. Üldiselt tuleks eeldada, et ettevõtte või 
riigiasutuse tegevus- ja riskivaldkonnas toimuva töötlemistegevuse eest vastutab 
asjaomane ettevõte või asutus. 
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Mõnikord määravad ettevõtted ja riigiasutused töötlemistoimingute elluviimise eest 
vastutavaks konkreetese isiku. Ka sellisel juhul, kus andmekaitsepõhimõtete järgimise 
tagamine või isikuandmete töötlemine tehakse ülesandeks konkreetsele füüsilisele 
isikule, ei ole asjaomane isik siiski vastutav töötleja, vaid ta tegutseb juriidilise isiku 
(ettevõtte või riigiasutuse) nimel ning põhimõtete rikkumise korral on siiski vastutav 
asjaomane juriidiline isik kui vastutav töötleja13. 
 
Eeskätt suurte ja keeruliste struktuuride puhul on andmekaitse korraldamisel oluline 
tagada nii ettevõtet esindava füüsilise isiku selged kohustused kui ka struktuurisisesed 
konkreetsed funktsionaalsed kohustused, näiteks volitades teisi isikuid tegutsema 
andmesubjektide esindajatena või kontaktisikutena. 
 
Erianalüüsi on vaja juhtudel, kus füüsiline isik, kes tegutseb juriidilise isiku raames, 
kasutab andmeid isiklikel eesmärkidel, mis jäävad juriidilise isiku tegevusalast ja 
võimaliku vastutuse alt välja. Sellisel juhul on asjaomane füüsiline isik tema määratud 
töötlemise osas vastutav töötleja ning vastutab sellise isikuandmete kasutamise eest. 
Algne vastutav töötleja kannab sellegipoolest osalist vastutust, juhul kui uus töötlemine 
sai võimalikuks piisavate turvameetmete puudumise tõttu. 
 
Nagu eespool mainitud, on vastutava töötleja roll määrav ja eriti oluline siis, kui asi 
puudutab vastutust ja sanktsioonide kohaldamist. Isegi kui vastutus ja sanktsioonid on 
liikmesriigiti erinevad, kuna neid kohaldatakse vastavalt siseriiklikule õigusele, on 
direktiivi tõhusa kohaldamise olulise eeltingimusena vaja tingimata selgelt kindlaks teha 
füüsiline või juriidiline isik, kes vastutab andmekaitsealaste õigusaktide rikkumise eest. 
 
Praktikas on andmekaitse mõistes vastutava töötleja kindlakstegemine tihedalt seotud 
tsiviil-, haldus- või kriminaalõigusnormidega, milles sätestatakse vastutus või 
sanktsioonid, mida võib juriidilise või füüsilise isiku suhtes kohaldada14. 
 
Tsiviilvastutus ei tohiks tekitada praeguses kontekstis erilisi probleeme, kuna seda 
kohaldatakse põhimõtteliselt nii juriidiliste kui ka füüsiliste isikute suhtes. Kriminaal- 
ja/või haldusvastutust võib aga siseriikliku õiguse kohaselt mõnikord kohaldada üksnes 
füüsiliste isikute suhtes. Kui asjakohase siseriikliku õigusega on kehtestatud 
andmekaitsealaste rikkumiste eest kriminaal- või haldussanktsioonid, on asjaomases 
seaduses tavaliselt määratletud ka see, kes vastutab: kui juriidiliste isikute kriminaal- või 
haldusvastutust ei tunnistata, võidakse siseriikliku õiguse erieeskirjade kohaselt 
vastutusele võtta juriidiliste isikute ametnikud15. 
 

                                                 
13 Samasugust arutluskäiku kohaldatakse määruse (EÜ) nr 45/2001 suhtes, mille artikli 2 punktis d on 

sätestatud „ühenduse institutsioon või asutus, peadirektoraat, selle üksus või mis tahes muu organ”. 
Järelevalvetegevuse käigus on tehtud selgeks, et ELi institutsioonide ja organite ametnikud, kes on 
nimetatud vastutavateks töötlejateks, tegutsevad selle organi nimel, kelle jaoks nad töötavad. 

14 Vt komisjoni dokument „Võrdlev uuring olukorra kohta 27 liikmesriigis seoses eraelu puutumatuse ja 
isikuõiguste rikkumisest tulenevate lepinguväliste kohustuste suhtes kohaldatava õigusega” 
(Comparative Study on the Situation in the 27 Member States as regards the Law Applicable to Non-
contractual Obligations Arising out of Violations of Privacy and Rights relating to Personality), 
veebruar 2009, kättesaadav aadressil 
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc/study_privacy_en.pdf 

15 See ei välista võimalust, et siseriiklike õigusaktide kohaselt võidakse peale vastutava töötleja 
kriminaal- või haldusvastutusele võtta ka kõik teised andmekaitseseadust rikkunud isikud. 

http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc/study_privacy_en.pdf
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Euroopa õigus sisaldab kasulikke näiteid kriminaalvastutusele võtmise kriteeriumide 
kohta,16 seda eriti juhul, kui kuritegu on pandud toime juriidilise isiku kasuks. Sellisel 
juhul saab vastutavaks pidada iga isikut, kes „on juriidilise isiku juures juhtival kohal, 
iseseisvalt või juriidilise isiku organi liikmena, mis põhineb: 
a) õigusel esindada juriidilist isikut; 
b) õigusel teha juriidilise isiku nimel otsuseid või 
c) õigusel kontrollida juriidilist isikut.” 
 
Esialgne järeldus 
 
Eespool esitatud arutluskäikude kokkuvõttena võib teha järelduse, et andmekaitsealaste 
rikkumiste eest vastutab alati vastutav töötleja, st juriidiline isik (ettevõte või riigiasutus) 
või füüsiline isik, kes on direktiivi kriteeriumide kohaselt ametlikult kindlaks tehtud. Kui 
ettevõttes või riigiasutuses töötav füüsiline isik kasutab andmeid isiklikel eesmärkidel, 
mis jäävad ettevõtte tegevusalast väljapoole, käsitletakse asjaomast isikut de facto 
vastutava töötlejana ja ta kannab sellekohast vastutust. 
 
Näide 4: Töötajate salajane jälgimine 

Ettevõtte juhatuse liige otsustab jälgida salaja ettevõtte töötajaid, kuigi ametlikku 
juhatuse kinnitust sellel otsusel ei ole. Vastutava töötlejana tuleb käsitleda ettevõtet, 
kes vastutab ka nõuete korral, mida võivad esitada töötajad, kelle isikuandmeid on 
kuritarvitatud. 

Ettevõtte vastutus tuleneb eelkõige asjaolust, et vastutava töötlejana on tal kohustus 
tagada turva- ja konfidentsiaalsusnõuete järgimine. Ettevõtte ametniku või töötaja 
toime pandud kuritarvitamist tuleb pidada asjakohaste turvameetmete puudumise 
tagajärjeks. Seejuures ei ole oluline, kas mõnes hilisemas etapis ka juhatuse liiget või 
teisi ettevõttes töötavaid füüsilisi isikuid võidakse käsitleda vastutavana kas 
tsiviilõiguse (ka ettevõtte suhtes) või kriminaalõiguse seisukohast. Nõnda on see 
näiteks juhul, kui juhatuse liige on kasutanud kogutud andmeid töötajatelt isiklike 
teenete väljapressimiseks: teda tuleb pidada vastutavaks töötlejaks ning võtta 
vastutusele seoses andmete selle konkreetse kasutamisega. 

 
III.1.d) Teine element: „üksi või koos teistega” 

Toetudes eelnevale vastutava töötleja tüüpilise tunnuste analüüsile, käsitletakse 
käesolevas jaotuses neid juhtumeid, kus isikuandmete töötlemises osaleb omavahel 
seotuna mitu isikut. Järjest enam esinebki olukordi, kus vastutavate töötlejatena 
tegutsevad eri isikud, ning direktiivis sätestatud määratlus hõlmabki neid. 
 
Võimalust, et vastutav töötleja tegutseb „üksi või koos teistega”, konventsioonis 108 ei 
mainitud ning selle lisas direktiivi õigupoolest alles Euroopa Parlament enne direktiivi 
vastu võtmist. Oma arvamuses Euroopa Parlamendi muudatuse kohta märgib komisjon 

                                                 
16  Vt nt direktiiv 2008/99/EÜ, 19. november 2008, keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu; 

nõukogu raamotsus, 13. juuni 2002, terrorismivastase võitluse kohta. Õigusaktid põhinevad kas 
Euroopa Liidu lepingu artiklil 29, artikli 31 punktil e ja artikli 34 lõike 2 punktil b või vastavad 
esimeses sambas kasutatud õigusaktide õiguslikele alustele vastavalt Euroopa Kohtu praktikale 
kohtuasjades C-176/03, Euroopa Ühenduste Komisjon v. Euroopa Liidu Nõukogu, EKL 2005, lk 
I-7879 ja C-440/05, Euroopa Ühenduste Komisjon v. Euroopa Liidu Nõukogu, EKL 2007, lk I-9097. 
Vt ka teatis KOM(2005)583 (lõplik). 
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järgmist: „ühe töötlemistoimingu puhul võivad mitu isikut koos määrata kindlaks tehtava 
töötlemise eesmärgi ja vahendid” ning seetõttu tuleb sel juhul „pidada iga 
kaasvastutavat töötlejat kohustatuks täitma direktiiviga kehtestatud kohustusi, et kaitsta 
füüsilisi isikuid, kellega seotud andmeid töödeldakse”. 
 
Komisjoni arvamus ei kajasta täielikult andmetöötluse praeguse olukorra keerukust, kuna 
see keskendus üksnes juhule, kus kõik vastutavad töötlejad võrdselt määravad kindlaks 
ühe töötlemistoimingu ja võrdselt ka vastutavad selle eest. Tegelikkuses on see aga 
üksnes üks võimalikest nn mitme osaleja vastutuse juhtudest. Sellest vaatenurgast tuleb 
sõna „koos” mõista kui „kellegagi ühiselt” või „mitte üksi” nende eri vormides ja 
kombinatsioonides. 
 
Esiteks tuleb märkida, et tõenäosus, et isikuandmete töötlemises osaleb mitu isikut, on 
olemuslikult seotud nende paljude eri liiki tegevustega, mis direktiivi kohaselt võivad 
tähendada „töötlemist”, mis lõppkokkuvõttes ongi „kaasvastutuse” objekt. Direktiivi 
artikli 2 punktis b sätestatud töötlemise määratlus ei välista võimalust, et isikuandmetega 
seoses tehtavates eri toimingutes või toimingute kogumites osaleb mitu eri isikut. 
Toimingud võivad toimuda üheaegselt või eri etappides. 
 
Sellises keerulises keskkonnas on veelgi tähtsam, et rolle ja vastutust oleks lihtne 
määrata, et keerukas kaasvastutuse mehhanism ei tooks endaga kaasa kohustuste 
jaotamist ebapraktilisel moel, mis piiraks andmekaitseõiguse tõhusust. Kahjuks ei ole 
võimalike lahenduste paljususe tõttu võimalik koostada kaasvastuste eri liikide 
ammendavat loetelu või lõplikku liigitust. Siiski on kasulik anda ka siin juhiseid nii 
mõningate kaasvastutuse liikide ja sellekohaste näidete varal kui tutvustades mõningaid 
faktilisi elemente, mis osutavad kaasvastutusele või lubavad seda eeldada. 
 
Üldiselt peaks kaasvastutuse hindamine vastama ainuisikulise vastutuse hindamisele, 
mida on analüüsitud eespool punktides III.1.a kuni III.1.c. Sellest juhindudes tuleks ka 
kaasvastutuse hindamisel kasutada eelkirjeldatud sisulist ja funktsionaalset 
lähenemisviisi, keskendudes sellele, kas eesmärgid ja vahendid määrab kindlaks rohkem 
kui üks isik. 
 
Näide 5: Turvakaamerate paigaldamine 
 
Hoone omanik sõlmib lepingu turvafirmaga, et viimane paigaldaks vastutava töötleja 
nimel hoone eri osadesse mõningad kaamerad. Turvakaamerate kasutamise eesmärgid ja 
salvestiste kogumise ja säilitamise viisi määrab ainuisikuliselt kindlaks hoone omanik, 
keda tuleb seetõttu käsitleda asjaomase töötlemistoimingu osas ainsa vastutava töötlejana. 

 
Seejuures võivad ka kaasvastutuse hindamisel olla abiks sõlmitud lepingud, kuid neid 
tuleb alati võrrelda poolte suhte tegelike asjaoludega. 
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Näide 6: Personaliotsingufirma 

Ettevõte Headhunterz Ltd aitab ettevõttel Enterprize Inc värvata uusi töötajaid. 
Lepingus on selgelt sätestatud, et „Headhunterz Ltd tegutseb Enterprize’i nimel ning 
on isikuandmete töötlemisel andmete volitatud töötleja. Enterprize on ainus andmete 
vastutav töötleja”. Siiski ei ole Headhunterz Ltd positsioon ühene: ühest küljest on ta 
tööotsijate suhtes vastutav töötlejana, teisest küljest arvab ta end olevat volitatud 
töötleja, kes tegutseb selliste vastutavate töötlejate nimel nagu Enterprize Inc ja teised 
ettevõtted, kes otsivad tema kaudu töötajaid. Peale selle pakub Headhunterz oma 
tuntud lisandväärtusega teenust „globaalotsing”, mis tähendab, et ta otsib sobivaid 
kandidaate nii otse Enterprize’ilt saadud CVde hulgast kui ka enda mahukast 
andmebaasist. Sellega viib Headhunterz, kellele lepingu järgi makstakse üksnes 
tegelikult sõlmitud lepingute eest, tööpakkumisi ja tööotsijaid paremini kokku, 
suurendades nii oma tulu. Eespool kirjeldatud faktide alusel saab väita, et lepingus 
sätestatud rollist hoolimata tuleb Headhunterzit käsitleda vastutava töötlejana, kes 
vastutab koos Enterprize Inciga vähemalt selliste toimingute kogumite eest, mis on 
seotud Enterprize’ile töötajate värbamisega. 

Seega tekib kaasvastutus siis, kui eri isikud määravad konkreetsete töötlemistoimingute 
puhul kindlaks kas eesmärgi või vahendite need sisulised elemendid, mis kuuluvad 
vastutava töötleja pädevusse (vt eespool punktid III.1.a kuni III.1.c). 
 
Kaasvastutuse puhul võib isikute osalemine ühises kindlaksmääramises võtta erinevaid 
vorme ja see ei pea olema võrdne. Mitme asjaosalise korral võivad osapooled teha väga 
tihedat koostööd (kui neil on näiteks kõik töötlemise eesmärgid ja vahendid ühised) või 
tegutseda pigem eraldi (kui ühised on näiteks kas üksnes eesmärgid või vahendid või osa 
neist). Seetõttu tuleb kaasvastutuse puhul arvesse võtta mitmesuguseid eri tüpoloogiaid ja 
hinnata nende õiguslikke tagajärgi ning kasutada ka mõningast paindlikkust, et olla 
vastavuses praeguse keeruka olukorraga andmete töötlemise valdkonnas. 
 
Eelnevat arvesse võttes on vaja käsitleda erinevusi selles osas, mil määral asjaosalised 
isikuandmete töötlemises osalevad või omavahel seotud on. 
 
Esiteks ei tähenda üksnes tõsiasi, et mitu subjekti teevad isikuandmete töötlemisel 
näiteks ühes ahelas koostööd, et nad on igal juhul kaasvastutavad töötlejad, kuna 
andmete vahetamist kahe osapoole vahel, kui viimastel ei ole ühise toimingute kogumi 
puhul ühiseid eesmärke ja nad ei kasuta ühiseid vahendeid, tuleks käsitleda üksnes 
andmete edastamisena ühelt vastutavalt töötlejalt teisele. 
 
Näide 7: Reisibüroo (1) 

Reisibüroo saadab oma klientide isikuandmed lennufirmadele ja hotelliketile, et 
broneerida kohad reisipaketi jaoks. Lennufirma ja hotell kinnitavad taotletud kohtade 
ja tubade olemasolu. Reisibüroo väljastab oma klientidele reisidokumendid ja 
maksekviitungid. Käesoleval juhul on reisibüroo, lennufirma ja hotell kolm 
eraldiseisvat andmete vastutavat töötlejat, kes kõik peavad täitma enda töödeldavate 
isikuandmetega seoses andmekaitsealaseid kohustusi. 



 
 

20

Hinnang aga võib muutuda, kui eri isikud otsustavad luua oma erinevate eesmärkide 
saavutamiseks ühise infrastruktuuri. Kui asjaosalised määravad sellise infrastruktuuri 
loomisel kindlaks kasutatavate vahendite sisulised elemendid, võib neid vähemalt 
teatavas ulatuses pidada andmete kaasvastutavateks töötlejateks, isegi kui nende 
eesmärgid ei ole tingimata ühised. 
 
Näide 8: Reisibüroo (2) 

Reisibüroo, hotellikett ja lennufirma otsustavad luua ühise internetipõhise platvormi, et 
parandada omavahelist koostööd reisibroneeringute haldamise osas. Nad lepivad kokku 
kasutatavate vahendite sisulistes elementides, näiteks milliseid andmeid säilitatakse, 
kuidas broneeringuid esitatakse ja kinnitatakse ning kellel on juurdepääs talletatud 
teabele. Lisaks otsustavad nad jagada omavahel klientide andmeid, et viia läbi 
integreeritud turundustegevusi. 

Sel juhul vastutavad reisibüroo, lennufirma ja hotellikett ühiselt selle eest, kuidas 
nende klientide isikuandmeid töödeldakse ning seega on nad ühise internetipõhise 
broneerimisplatvormiga seotud töötlemistoimingute osas kaasvastutavad töötlejad. 
Igaüks neist jääb siiski ainuisikuliselt vastutama teiste, näiteks oma firma 
personalihaldusega seotud töötlemistoimingute eest. 

Mõningatel juhtudel töötlevad eri isikud samu isikuandmeid järjestikku. Sellistel juhtudel 
on tõenäoline, et mikrotasandil ei pruugi ahelasse kuuluvad eri töötlemistoimingud olla 
omavahel seotud, kuna igal neist võib olla eri eesmärk. Ometi on vaja hoolikalt 
kontrollida, kas asjaomaseid töötlemistoiminguid ei saa makrotasandil käsitleda 
toimingute kogumina, millel on ühine eesmärk või mille jaoks kasutatakse ühiselt 
kindlaks määratud vahendeid. 
 
Järgmised kaks näidet selgitavad eelnevat, esitades kaks võimalikku olukorda. 
 
Näide 9: Töötajate andmete edastamine maksuametile 

Ettevõte XYZ kogub ja töötleb oma töötajate isikuandmeid, et hallata palgafondi, 
lähetusi, tervisekindlustust jms. Seadusega aga on ette nähtud, et ettevõte peab saatma 
maksukontrolli eesmärgil kõik palgaga seotud andmed ka maksuametile. 

Käesoleval juhul töötlevad nii ettevõte XYZ kui ka maksuamet küll samu palgaga 
seotud andmeid, kuid kuna neil ei ole asjaomase andmete töötlemisega seoses ühist 
eesmärki ning nad ei kasuta ühiseid vahendeid, kvalifitseeruvad need kaks üksust 
eraldiseisvateks andmete vastutavateks töötlejateks. 
 
Näide 10: Finantstehingud 

Võtame aga näiteks panga, mis kasutab finantstehingute teostamiseks finantssõnumite 
edastajat. Pank ja edastaja lepivad kokku finantsandmete töötlemise vahendites. 
Finantstehinguid puudutavaid isikuandmeid töötleb esimeses etapis finantsinstitutsioon 
ning alles hilisemas etapis finantssõnumite edastaja. Kuid isegi kui mikrotasandil on 
igal asjaomasel subjektil oma eesmärk, on makrotasandil töötlemise eri etapid ja 
eesmärgid ning vahendid omavahel tihedalt seotud. Käesoleval juhul võib panka ja 
sõnumite edastajat käsitleda kaasvastutavate töötlejatena. 
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Mõnel juhul määravad osalevad eri isikud töötlemistoimingu eesmärgid ja/või vahendid 
kindlaks ühiselt, kuigi nende osalemise ulatus võib olla erinev. 
 
Esineb juhtumeid, kus iga vastutav töötleja vastutab üksnes töötlemise teatava osa eest, 
kuid teave pannakse kokku ja seda töödeldakse ühise platvormi kaudu. 
 
Näide 11: E-valitsuse portaalid 

E-valitsuse portaalid toimivad vahendajatena kodanike ja riiklike haldusüksuste vahel: 
portaali kaudu edastatakse kodanike taotlusi ning seal säilitatakse riikliku haldusüksuse 
dokumente, kuni kodanikud neid kasutavad. Iga riiklik haldusüksus jääb enda 
töödeldavate andmete vastutavaks töötlejaks. Kuid ka portaali võib käsitleda vastutava 
töötlejana. Ta ju töötleb kodanike taotlusi (st kogub ja edastab pädevale üksusele) ning 
avalikke dokumente (st säilitab neid ja reguleerib nendele juurdepääsu, näiteks 
allalaadimist kodanike poolt) ka muudel eesmärkidel (e-valitsuse teenuste 
hõlbustamine) kui need, mille jaoks iga riiklik haldusüksus algselt andmeid töötleb. 
Sellised vastutavad töötlejad peavad muude kohustuste hulgas tagama, et süsteem, 
mille kaudu edastatakse isikuandmeid kasutajalt riikliku haldusüksuse süsteemi, oleks 
turvaline, kuna makrotasandil on selline edastamine oluline osa portaali kaudu 
teostatavate töötlemistoimingute kogumist. 

Teine võimalik struktuur on päritolupõhine lähenemine, mis tekib siis, kui iga vastutav 
töötleja vastutab enda poolt süsteemi sisestatud andmete eest. See kehtib näiteks 
mõningate ELi andmebaaside puhul, kus vastutus ning seega ka kohustus käsitleda 
andmetega tutvumise ja nende parandamise taotlusi määratakse vastavalt isikuandmete 
päritoluriigile. 
 
Huvitava olukorra loovad ka Interneti suhtlusvõrgud. 
 
Näide 12: Suhtlusvõrgud 
 
Suhtlusvõrguteenuste osutajad pakuvad veebipõhiseid suhtlusplatvorme, mis 
võimaldavad üksikisikutel avaldada ja vahetada teiste kasutajatega teavet. Sellise teenuse 
osutajad on andmete vastutavad töötlejad, kuna nad määravad kindlaks nii teabe 
töötlemise eesmärgid kui ka vahendid. Selliste võrkude kasutajad, kes laadivad üles ka 
kolmandate isikute isikuandmeid, kvalifitseeruvad vastutavateks töötlejateks, kui nende 
tegevuse kohta ei kehti nn isiklike eesmärkide erand17. 

 
Pärast selliste juhtumite analüüsimist, kus eri subjektid määravad koos kindlaks üksnes 
osa eesmärkidest ja vahenditest, on väga selge ja üheselt mõistetav juhtum see, kus mitu 
subjekti määravad koos kindlaks kõik töötlemisetegevuse ühised eesmärgid ja vahendid. 
Sellisel juhul on tegu kaasvastutusega selle puhtal kujul. 
 

                                                 
17 Üksikasjade ja näidete osas vt artikli 29 alusel asutatud töörühma arvamus 5/2009 Interneti 

suhtlusvõrkude kohta, vastu võetud 12. juunil 2009 (WP 163). 
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Viimasel juhul on lihtne kindlaks määrata, kes on pädev tagama andmesubjektide õigusi 
ja täitma andmekaitsealaseid kohustusi ning ja kellel on selleks volitused. Selle üle 
otsustamine, milliste andmesubjektide õiguste ja kohutuste osas on milline vastutav 
töötleja pädev ja vastutav, võib aga osutuda keerulisemaks, kui töötlemise ühised 
eesmärgid ja vahendid jagunevad eri kaasvastutavate töötlejate vahel ebasümmeetriliselt. 
 
Vajadus täpsustada vastutuse jagunemist 
 
Esiteks tuleb rõhutada, et isegi siis, kui otseselt ei suudeta täita kõiki vastutava töötleja 
kohustusi (teavitamise, andmetega tutvumise õiguse jm tagamine), ei välista see eeskätt 
kaasvastutuse puhul vastutavaks töötlejaks olemist. Praktikas võib juhtuda, et neid 
kohustusi suudavad vastutava töötleja nimel hõlpsasti täita teised osalised, kes asuvad 
mõnikord andmesubjektile lähemal. Lõppkokkuvõttes aga vastutab kohustuste täitmise ja 
nende rikkumise eest siiski igal juhul vastutav töötleja. 
 
Direktiivi vastuvõtmise protsessi käigus esitas komisjoni varasema teksti, mille kohaselt 
tähendas juurdepääsuõigus teatavatele isikuandmetele, et tegu on asjaomaste andmete 
(kaas)vastutava töötlejaga. See sõnastus aga ei ole lõpptekstis säilinud ning kogemus 
näitab, et esiteks ei tähenda juurdepääs andmetele sellist vastutust ning teiseks ei ole 
juurdepääs andmetele vastutavaks töötlejaks olemise oluline tingimus. Seetõttu saavad 
keerulistes süsteemides, kus osalisi on mitu, õiguse isikuandmetega tutvuda ja muud 
andmesubjektide õigused tagada eri tasanditel eri isikud. 
 
Vastutavate töötlejate vastutusega on seotud ka õiguslikud tagajärjed, mis tõstatavad 
eelkõige küsimuse, kas direktiiviga kehtestatud kaasvastutus tähendab alati ka 
solidaarvastutust. Artiklis 23 vastutuse kohta kasutatakse väljendit „vastutav töötleja” 
ainsuses, mis osutaks justkui jaatavale vastusele. Aga nagu juba mainitud, võib praktikas 
esinda mitmesuguseid „koos”, st „kellegagi ühiselt” tegutsemise viise. Need võivad 
mõnikord tuua kaasa solidaarvastutuse, kuid ei pruugi seda teha: paljudel juhtudel võivad 
isikuandmete töötlemisega seotud kohustusi ja seega ka vastutust kanda eri etappides ja 
erinevas ulatuses mitu vastutavat töötlejat. 
 
Kõige olulisem peaks olema tagada, et isegi keerulises andmete töötlemise keskkonnas, 
kus isikuandmete töötlemises osaleb mitu vastutavat töötlejat, oleks andmekaitse-
eeskirjade järgimine ja nende eeskirjade võimaliku rikkumise eest vastutamine selgelt 
määratud, et vältida isikuandmete kaitse nõrgenemist või pädevuste negatiivset konflikti 
ja lünkade teket, nii et direktiivist tulenevaid kohustusi ja õigusi ei täida ega taga ükski 
osaline. 
 
Eriti sellistel juhtudel on tähtis anda andmesubjektidele selget teavet, milles tutvustatakse 
töötlemise eri etappe ja osalejaid. Peale selle tuleks teha selgeks, kas iga vastutav töötleja 
on pädev tagama kõiki andmesubjektide õigusi või milline vastutav töötleja millise 
õiguse osas pädev on. 
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Näide 13: Pangad ning „halbade klientide andmebaasid” 

Mitu panka võivad asutada ühise teabevaramu (kui siseriiklik õigus seda lubab), nii et 
iga pank lisab sinna teavet (andmeid) kohustused täitmata jätnud klientide kohta ning 
kõigil pankadel on juurdepääs kogu teabele. Mõningate õigusaktidega nähakse ette, et 
kõik andmesubjektide taotlused, näiteks andmetega tutvumiseks või nende 
kustutamiseks, tuleb esitada ühele sisestuspunktile ehk andmete esitajale. Andmete 
esitaja vastutab õige vastutava töötleja leidmise ning andmesubjektile nõuetekohaselt 
vastamise eest. Info andmete esitaja kohta avaldatakse andmete töötlemise registris. 
Teistes jurisdiktsioonides võivad selliseid teabevaramuid vastutava töötlejana hallata 
eraldiseisvad juriidilised isikud, samas kui andmesubjektide taotlusi andmetega tutvuda 
käsitlevad vahendajatena toimivad osalevad pangad. 

Näide 14: Käitumispõhine reklaam 
 
Käitumispõhises reklaamis kasutatakse inimese veebikäitumise (näiteks milliseid lehti ta 
külastab või otsingud teeb) kohta kogutud teavet selleks, et valida välja, milliseid 
reklaame sellele inimesele kuvada. Nii veebikirjastajad, mis väga tihti müüvad oma 
veebisaitidel reklaamipinda, kui ka reklaamivõrgu pakkujad, kes täidavad reklaamipinna 
sihitatud reklaamiga, võivad sõltuvalt konkreetsetest lepingulistest tingimustest koguda 
kasutajate kohta teavet ja seda vahetada. 
 
Andmekaitse seisukohast tuleb veebikirjastajat käsitleda autonoomse vastutava 
töötlejana, kuna ta kogub isiklikel eesmärkidel kasutajate isikuandmeid (kasutaja profiil, 
IP-aadress, asukoht, operatsioonisüsteemi keel jms). Reklaamivõrgu pakkuja on samuti 
vastutav töötleja, kuna ta määrab kindlaks andmete töötlemise eesmärgid (kasutajate 
jälgimine eri veebisaitidel) või sisulised vahendid. Sõltuvalt kirjastaja ja reklaamivõrgu 
pakkuja koostöö tingimustest, näiteks kui kirjastaja võimaldab edastada isikuandmeid 
reklaamivõrgu pakkujale, sealhulgas näiteks kasutaja ümbersuunamise kaudu 
reklaamivõrgu pakkuja veebisaidile, võib neid pidada käitumispõhise reklaamiga seoses 
tehtavate töötlemisetoimingute kogumi osas kaasvastutavateks töötlejateks. 
 
Kõikidel juhtudel tagavad (kaas)vastutavad töötlejad, et käitumispõhise reklaami 
süsteemi keerukus ja tehnilised aspektid ei takista neil leidmast asjakohaseid viise 
vastutava töötleja kohustuste täitmiseks ja andmesubjektide õiguste tagamiseks. See 
hõlmab eelkõige järgmist: 

• kasutaja teavitamine asjaolust, et tema andmed tehakse kättesaadavaks 
kolmandale isikule: seda saab tõhusamalt teha kirjastaja, kes on kasutaja 
peamine kontaktisik; 

• isikuandmetega tutvumise tingimused: reklaamivõrgu pakkuja peaks vastama 
kasutajate küsimustele selle kohta, kuidas nad sihitavad kasutaja andmete alusel 
reklaami, ning käsitlema andmete parandamise ja kustutamise taotlusi. 

 
Lisaks võib juhtuda, et kirjastajatel ja reklaamivõrgu pakkujatel tuleb täita muid tsiviil- 
ja tarbijakaitseseadustest, sealhulgas deliktiõigusest tulenevaid ja ebaausate 
kaubandustavade tagajärjel tekkinud kohustusi. 
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Esialgne järeldus 
 
Koos tegutsevatel osalistel on teataval määral võimalik kohustusi ja vastutust omavahel 
paindlikult jaotada, eeldusel et nad tagavad nõuete täieliku järgimise. Ühiste kohustuste 
täitmise eeskirjad peaksid põhimõtteliselt kindlaks määrama vastutavad töötlejad. 
Seejuures tuleks aga arvesse võtta ka tegelikke asjaolusid, et hinnata, kas kokkulepitud 
kord vastab käsitletava andmetöötluse tegelikule olukorrale. 
 
Seetõttu peaks kaasvastutuse hindamisel arvese võtma ühest küljest vajadust tagada 
andmekaitse-eeskirjade täielik järgimine ning teisest küljest asjaolu, et mitme vastutava 
töötleja olemasolu võib tekitada ka soovimatuid raskusi ning muuta vastutuse jaotumise 
ebaselgeks. See võib tekitada ohu, et kogu töötlemine on ebaseaduslik, kuna puudub 
läbipaistvus ja rikutakse õiglase töötlemise põhimõtet. 
 
Näide 15: Terviseandmete haldamise platvormid 

Liikmesriigi ametiasutus loob riikliku keskuse, mis reguleerib patsiendiandmete 
vahetamist tervishoiuteenuste osutajate vahel. Vastutavate töötlejate paljusus (neid on 
kümneid tuhandeid) paneb andmesubjektid (patsiendid) ebamäärasesse olukorda, 
milles nende õiguste kaitsmine võib olla ohustatud. Ei oleks ju andmesubjektidele 
selge, kelle poole nad saavad pöörduda kaebuste, küsimuste ja teabepäringute ning 
paranduste tegemise või isikuandmetega tutvumise taotlustega. Pealegi vastutab 
töötlemise tegeliku korralduse ja selle kasutamise viisi eest asjaomane ametiasutus. 
Nende elementide põhjal võib järeldada, et keskuse loonud ametiasutust võib käsitleda 
kaasvastutava töötlejana ning samuti andmesubjektide taotluste käsitlemise 
kontaktpunktina. 
 
Eelnevat arvesse võttes võib väita, et kõikide asjaosaliste solidaarvastutust tuleb käsitleda 
kui ebakindluse kõrvaldamise vahendit ning seetõttu tuleb seda kasutada üksnes juhul, 
kui asjaosalised ei ole kehtestanud mõnda muud selget ja sama tõhusat kohustuste ja 
vastutuse jaotust või kui see ei tulene selgelt tegelikest asjaoludest. 
 
III.2. Volitatud töötleja määratlus 

Volitatud töötleja mõiste ei ole sätestatud konventsioonis 108. Esimest korda mainitakse 
volitatud töötlejat komisjoni esimeses ettepanekus, kuid mitte mõistena, vaid selleks, et 
„vältida olukordi, kus töötlemine kolmanda isiku poolt andmekogu vastutava töötleja 
nimel nõrgestaks andmesubjektile tagatud kaitset”. Volitatud töötleja mõiste toodi 
sõnaselgelt ja eraldi välja alles komisjoni muudetud ettepanekus ja Euroopa Parlamendi 
ettepanekus ning sõnastati selle praegusel kujul nõukogu ühises seisukohas. 
 
Nagu vastutava töötleja määratluse puhul, näeb ka volitatud töötleja määratlus ette, et 
seda rolli võivad täita väga erinevad isikud („… füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, 
esindused või mõni muu organ …”). 
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Volitatud töötleja olemasolu sõltub vastutava töötleja otsusest, kes võib kas otsustada 
töödelda andmeid oma organisatsioonis, näiteks kasutades töötajaid, kes on volitatud 
töötlema andmeid tema otseses alluvuses (vastupidise kohta vt artikli 2 punkt f), või 
delegeerida kas kogu töötlemistegevuse või osa sellest välisele organisatsioonile, st – 
nagu sätestatud komisjoni muudetud ettepaneku seletuskirjas – „tema nimel tegutsevale 
õiguslikult eraldiseisvale isikule”. 
 
Seega on volitatud töötlejana kvalifitseerumiseks kaks põhitingimust: esiteks tuleb olla 
vastutavast töötlejast eraldiseisev juriidiline isik ning teiseks tuleb töödelda isikuandmeid 
vastutava töötleja nimel. Töötlemistegevus võib olla piiritletud väga konkreetse ülesande 
või kontekstiga või olla üldisem ja laiem. 
 
Lisaks ei tulene volitatud töötleja roll andmeid töötleva üksuse olemusest, vaid selle 
konkreetsest tegevusest konkreetses kontekstis. Teisisõnu võib üks ja sama üksus samal 
ajal toimida teatavate töötlemistoimingute osas vastutava töötlejana ning teiste osas 
volitatud töötlejana ning kvalifitseerumist vastutava töötlejaks või volitatud töötlejaks 
tuleb hinnata konkreetsete andmete või toimingute kogumite alusel. 
 
Näide 16: Veebimajutusega tegelevad internetiteenuse pakkujad 

Veebimajutusega tegelev internetiteenuse pakkuja on põhimõtteliselt volitatud töötleja 
oma nende klientide veebis avaldatud isikuandmete osas, kes kasutavad 
internetiteenuse pakkujat oma veebisaidi majutamiseks ja haldamiseks. Kui 
internetiteenuse pakkuja aga töötleb veebisaitidel avaldatud andmeid isiklikel 
eesmärkidel edasi, on ta selle konkreetse töötlemise osas andmete vastutav töötleja. 
See analüüs erineb meili- või internetiühendust pakkuvast internetiteenuste pakkujast 
(vt ka näide 1: Telekommunikatsioonioperaatorid). 

Kõige olulisem element on tingimus, et volitatud töötleja tegutseb „… vastutava töötleja 
nimel …”. Kellegi nimel tegutsemine tähendab, et teenitakse kellegi teise huve, ning 
selle kohta kasutatakse õiguslikku mõistet „delegeerimine”. Andmekaitsealaste 
õigusaktidega seoses on volitatud töötleja ülesanne järgida vastutava töötleja antud 
juhtnööre vähemalt töötlemise eesmärgi ning vahendite sisuliste elementide osas. 
 
Seega on volitatud töötleja teostatava andmete töötlemise seaduslikkus määratletud 
vastutava töötleja antud volitustega. Volitatud töötleja, kes ületab talle antud volituste 
piire ja võtab endale otsustava rolli eesmärkide või töötlemise sisuliste vahendite 
kindlaksmääramises, on pigem (kaas)vastutav töötleja kui volitatud töötleja. Sellise 
töötlemise seaduslikkuse küsimust hinnatakse eraldi teiste artiklite (6–8) valguses. 
Delegeerimisega võib siiski kaasneda teatav otsustusõigus selles osas, kuidas vastutava 
töötleja huve kõige paremini teenida, võimaldades volitatud töötlejal valida kõige 
sobivamad tehnilised ja korralduslikud vahendid. 
 
Näide 17: Postiteenuste sisseostmine 

Eraõiguslikud organid osutavad (riigi)asutuste nimel postiteenuseid, näiteks toimetavad 
riikliku sotsiaalkindlustusameti nimel kätte pere- ja sünnitustoetusi. Sellise juhtumi 
kohta märkis andmekaitseametnik, et asjaomased eraõiguslikud organid tuleks 
nimetada volitatud töötlejateks, arvestades et nende ülesanne, mida nad teostavad küll 
teatava autonoomiaga, piirdub üksnes osaga töötlemistoimingutest, mis on vajalikud 
andmete vastutava töötleja kindlaks määratud eesmärgi jaoks. 
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Jällegi selleks, et tagada, et teenuse sisseostmine ja delegeerimine ei too kaasa 
andmekaitse nõrgenemist, sisaldab direktiiv kaht sätet, mis on konkreetselt suunatud 
volitatud töötlejale ning milles määratakse väga üksikasjalikult kindlaks tema 
konfidentsiaalsuse ja turvalisusega seotud kohustused. 
 
- Artiklis 16 sätestatakse, et volitatud töötleja ja kõik tema alluvuses tegutsevad isikud, 
kellel on juurdepääs isikuandmetele, võivad kõnealuseid andmeid töödelda ainult 
vastavalt vastutava töötleja juhtnööridele. 
 
- Artiklis 17 sätestatakse seoses töötlemise turvalisusega, et vastutava töötleja ja andmete 
volitatud töötleja omavahelised suhted peavad olema reguleeritud siduva lepingu või 
õigusaktiga. Tõendusmaterjalina kasutamise eesmärgil peab leping olema kirjalik ning 
sisaldama vähemalt nõudeid selle kohta, et andmete volitatud töötleja tegutseb ainult 
vastavalt vastutava töötleja juhtnööridele ning rakendab isikuandmete asjakohaseks 
kaitsmiseks tehnilisi ja korralduslikke meetmeid. Leping peaks sisaldama volitatud 
töötleja volituste piisavalt üksikasjalikku kirjeldust. 
 
Siinjuures tuleb märkida, et paljudel juhtudel koostavad konkreetsele andmetöötlusele (nt 
palga maksmisele) spetsialiseerunud teenusepakkujad standardteenused ja -lepingud, 
millele vastutavad töötlejad üksnes alla kirjutavad, ja kehtestavad sellega de facto 
isikuandmete töötlemise teatava standardviisi18. Asjaolu, et lepingu ja selle konkreetsed 
tingimused koostab pigem teenuseosutaja ning mitte vastutav töötleja, ei ole aga 
iseenesest piisav alus järeldamaks, et teenuseosutajat tuleks käsitleda vastutava 
töötlejana, kuna vastutav töötleja on lepingutingimustega vabatahtlikult nõustunud, 
võttes sellega nende eest täieliku vastutuse. 
 
Samuti ei tohiks läbirääkimisjõu ebavõrdne jaotumine väikse andmete vastutava töötleja 
ja suure teenuseosutaja vahel õigustada seda, et vastutav töötleja lepib selliste lepingu 
klauslite ja tingimustega, mis ei ole kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega. 
 
Näide 18: E-posti platvormid 

John Smith otsib enda ja oma ettevõtte viie töötaja jaoks e-posti platvormi. Ta leiab, et 
sobiv kasutajasõbralik platvorm, mis on omasuguste seas ka ainus tasuta võimalus, 
säilitab isikuandmeid liiga kaua ja edastab neid kolmandatele riikidele, kasutamata 
piisavaid turvameetmeid. Pealegi ei saa sealseid lepingutingimusi läbi rääkida. 

Käesoleval juhul peaks hr Smith kas otsima teise teenuseosutaja või (kui tegu on 
väidetava andmekaitse-eeskirjade täitmata jätmisega või kui turul ei leidu teisi sobivaid 
teenuseosutajaid) pöörduma pädevate ametivõimude, näiteks andmekaitseametniku, 
tarbijakaitse-, konkurentsiameti vms poole. 

 
Asjaolu, et direktiivis nõutakse töötlemise turvalisuse tagamiseks kirjalikku lepingut, ei 
tähenda, et vastutavate ja volitatud töötlejate vahel ei võiks olla lepingueelseid suhteid. 
Sellest vaatenurgast ei ole leping töösuhet sätestav ega otsustav, isegi kui see aitab 
osaliste vahelisi suhteid paremini mõista19. Seetõttu kasutatakse ka sellisel juhul 

                                                 
18 Lepingutingimuste täpsustamine teenuseosutaja poolt ei piira asjaolu, et töötlemise sisulised aspektid, 

mida on kirjeldatud punktis III.1.b, määrab kindlaks vastutav töötleja. 
19 Siiski võib mõnikord kirjaliku lepingu olemasolu olla vajalikuks tingimuseks, et kvalifitseeruda 

teatavatel juhtudel automaatselt volitatud töötlejaks. Hispaanias näiteks määratletakse kõnekeskuste 



 
 

27

funktsionaalset lähenemisviisi, analüüsides eri subjektide vaheliste suhete faktilisi 
elemente ja seda, kuidas töötlemise eesmärgid ja vahendid kindlaks määratakse. Kui 
ilmneb, et eksisteerib vastutava ja volitatud töötleja suhe, on asjaosalised kohustatud 
sõlmima seaduse kohaselt lepingu (vrd direktiivi artikkel 17). 
 
Mitu volitatud töötlejat 
 
Järjest enam juhtub, et vastutav töötleja kasutab isikuandmete töötlemiseks allhanke 
korras mitut andmete volitatud töötlejat. Sellistel volitatud töötlejatel võib olla andmete 
vastutava töötlejaga otsene suhe või nad võivad olla alltöövõtjad, kellele volitatud 
töötlejad on delegeerinud osa neile usaldatud töötlemistegevusest. 
 
Sellised isikuandmete töötlemise keerulised (mitmetasandilised või hajutatud) struktuurid 
muutuvad uute tehnoloogiate arenedes järjest levinumaks ning mõningates siseriiklikes 
õigusaktides on need leidnud eraldi käsitlust. Direktiiv ei sisalda ühtegi sätet, mis 
takistaks organisatoorsete nõuete nimel määramast andmete volitatud töötlejateks või 
alltöötlejateks mitut üksust, jagades sellega nende vahel ära ka asjakohased ülesanded. 
Kõik volitatud töötlejad peavad siiski töötlemisel järgima vastutava töötleja antud 
juhtnööre. 
 
Näide 19: Võrkandmetöötlus 

Suuremahulised teadusinfrastruktuurid kasutavad järjest enam hajus-andmetöötluse 
rakendusi, eeskätt võrkandmetöötlust, et kiirendada andmetöötlust ja suurendada 
säilitusmahtu. Võrgud paigaldatakse eri riikides asuvatesse teadusinfrastruktuuridesse. 
Euroopa võrk võib näiteks koosneda riiklikest võrkudest, mis omakorda kuuluvad 
riikliku organi vastutusalasse. Euroopa võrgul ei pruugigi olla keskest organit, kes 
vastutaks selle toimimise eest. Sellist võrku kasutavad teadlased ei suuda tavaliselt 
kindlaks teha, kus täpselt nende andmeid töödeldakse, ning seega ei tea nad ka, kes on 
andmete volitatud töötleja (olukord on veel keerulisem juhul, kui võrgu infrastruktuure 
on ka kolmandates riikides). Kui keegi peaks võrgu infrastruktuuri raames kasutama 
andmeid lubamatul viisil, võib asjaomast isikut, kui ta ei tegutse teadlaste nimel, 
käsitleda andmete vastutava töötlejana. 

Strateegiline küsimus siinjuures on see, et kui protsessis osaleb mitu isikut, tuleks 
andmekaitsealastest õigusaktidest tulenevad kohustused ja vastutus määrata selgelt ning 
mitte hajutada neid mööda alltöövõtjate/allhankijate ahelat. Teisisõnu tuleks vältida 
volitatud (all)töötlejate ahelat, mis raskendab või lausa takistab tõhusat kontrolli ja selget 
vastutust töötlemistegevuse eest, välja arvatud juhul, kui ahelasse kuuluvate eri isikute 
kohustused on selgelt kindlaks määratud. 
 
Eelnevat arvesse võttes ja nagu juba kirjeldatud eespool punktis III.1.b, võib väita, et 
kuigi vastutav töötleja ei pea määrama kindlaks ja kiitma heaks kõiki ettenähtud 
eesmärkide täitmiseks kasutavate vahendite üksikasju, peab ta siiski olema vähemalt 
teadlik töötlemisstruktuuri põhielementidest (nagu osalevad subjektid, turvameetmed, 
kolmandates riikides töötlemisega seotud tagatised jms), et ta saaks jätkuvalt vastutada 
tema nimel toimuva andmetöötluse eest. 
 
                                                                                                                                                 

aruandes volitatud töötlejatena kõik kolmandates riikides asuvad kõnekeskused, eeldusel et nad 
järgivad lepingu tingimusi. Seda isegi juhul, kui lepingu on koostanud volitatud töötleja ja vastutav 
töötleja lihtsalt nõustub sellega. 
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Arvesse tuleb võtta ka asjaolu, et kuigi direktiivi järgi kannab vastutust vastutav töötleja, 
ei välista see, et siseriiklike andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt võib lisaks 
vastutavale töötlejale teatavatel juhtudel vastutada ka volitatud töötleja. 
 

Osalevate eri subjektide rolli kindlaksmääramisel võivad abiks olla järgmised 
kriteeriumid: 
 

o andmete vastutavalt töötlejalt eelnevalt saadud juhtnööride ulatus, mis määrab 
kindlaks andmete volitatud töötlejale jäetud tegutsemisruumi; 

 

o andmete vastutava töötleja järelevalvetegevus teenuse osutamise üle. Kui 
vastutav töötleja kontrollib pidevalt ja hoolikalt, et volitatud töötleja täidaks 
üksikasjalikult lepingus sätestatud juhtnööre ja tingimusi, näitab see, et vastutav 
töötleja vastutab endiselt täielikult ja ainuisikuliselt töötlemistoimingute eest; 

 

o vastutava töötleja nähtavus ja mulje, mille ta andmesubjektile jätab, ning 
andmesubjektide selle alusel tekkivad ootused; 

 
Näide 20: Kõnekeskused 

Andmete vastutav töötleja delegeerib osa toimingutest kõnekeskusele ja tahab 
kõnekeskus esitleks ennast andmete vastutava töötleja klientidele helistades andmete 
vastutava töötlejana. Käesoleval juhul lubavad klientide ootused ja viis, kuidas 
vastutav töötleja esitleb ennast neile läbi allhankija, järeldada, et allhankija on andmete 
volitatud töötleja, kes tegutseb vastutava töötleja nimel. 

o osaliste eriteadmised: teatavatel juhtudel mängivad olulist rolli teenuseosutaja 
traditsioonilised ülesanded ja erialased teadmised, mis võivad tähendada 
kvalifitseerumist andmete vastutavaks töötlejaks. 

 
Näide 21: Vandeadvokaadid 

Vandeadvokaat esindab oma klienti kohtus ja sellega seoses töötleb kliendi 
kohtuasjaga seotud isikuandmeid. Vajaliku teabe kasutamise õiguslik alus on kliendi 
antud volitus. See volitus ei ole aga antud andmete töötlemiseks, vaid kliendi 
esindamiseks kohtus, milleks asjaomaste ametite esindajatel on tavaliselt eraldi 
õiguslik alus. Seetõttu käsitletakse selliste ametite esindajaid oma klientide seadusliku 
esindamise käigus andmete töötlemisel sõltumatute vastutavate töötlejatena. 

Mõnes teises kontekstis võib määravaks osutada ka eesmärkide täitmiseks kasutatavate 
vahendite täpsem hindamine. 
 
Näide 22: Kaotatud asjade veebisait 

Kaotatud asjade veebisaiti esitleti lihtsalt volitatud töötlejana, kuna saidi sisu ja seega 
mikrotasandil ka eesmärk (nt kadunud prossi, papagoi jms leidmine) olevat määratud 
kindlaks nende poolt, kes postitavad teateid kadunud esemest. Andmekaitseamet 
lükkas sellise seisukoha ümber. Veebisait loodi raha teenimise ärilistel eesmärkidel, 
võimaldades inimestel postitada teateid kadunud esemete kohta, ning asjaolu, et 
veebisait ei määranud kindlaks, milliste konkreetsete esemete kohta teateid avaldati 
(küll aga määrati kindlaks esemete kategooriad), ei ole määrav, kuna andmete vastutav 
töötleja ei pea definitsiooni kohaselt selgelt kindlaks määrama sisu. Veebisait määrab 
kindlaks postitamise tingimused jms ning vastutab sisu sobivuse eest. 
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Kuigi varem kalduti allhanget pidama pigem üldiselt volitatud töötleja pärusmaaks, siis 
praegu on olukorrad ja hinnangud tihti palju keerulisemad. 
 
Näide 23: Raamatupidajad 

Raamatupidajate kvalifikatsioon võib sõltuvalt kontekstist olla erinev. Kui 
raamatupidajad osutavad üldsusele ja väikeettevõtetele teenuseid väga üldiste 
juhtnööride alusel („Täida mu tulumaksudeklaratsioon”), on nad sarnaselt 
samasugustel tingimustel ja põhjustel tegutsevate õigusnõustajatega andmete 
vastutavad töötlejad. Kui aga raamatupidaja töötab firma heaks ning on saanud 
majasiseselt raamatupidajalt üksikasjalikud juhtnöörid, näiteks üksikasjaliku auditi 
tegemiseks, siis on ta üldiselt andmete volitatud töötleja (kui ta ei ole palgatöötaja), 
sest olles saanud selged juhtnöörid on ta otsustusõigus piiratud. Siinkohal on aga üks 
oluline erand – nimelt siis, kui raamatupidaja arvab, et on avastanud eeskirjade 
eiramise, millest ta kohustatud teatama, tegutseb ta ametialastest kohustustest 
tulenevalt sõltumatu vastutava töötlejana. 

 
Mõnikord võib töötlemistoimingute keerukusest lähtuvalt juhtuda, et on vaja panna 
rohkem rõhku tegutsemisruumile, mis on jäetud isikutele, kellele on usaldatud 
isikandmete töötlemine, näiteks kui töötlemisega kaasneb risk ohustada eraelu 
puutumatust. Uute töötlemisvahendite kasutuselevõtmine võib soodustada 
kvalifitseerumist pigem andmete vastutavaks töötlejaks kui andmete volitatud töötlejaks. 
Selliste juhtumite puhul võib samuti olla vajalik, et olukorra selgitamine ja vastutava 
töötleja nimetamine tuleneb otseselt seadustest sätestatust. 
 
Näide 24: Töötlemine ajaloolistel, teaduslikel ja statistilistel eesmärkidel 

Isikuandmete töötlemisel ajaloolistel, teaduslikel ja statistilistel eesmärkidel võivad 
siseriiklikud õigusaktid ette näha vahendusorganisatsiooni, kes vastutab kodeerimata 
andmete muundamise eest kodeeritud andmeteks, nii et ajaloolistel, teaduslikel ja 
statistilistel eesmärkidel töötlemise vastutaval töötlejal ei oleks võimalik 
andmesubjekte tuvastada. 

Kui mitu algse töötlemistoimingu vastutavat töötlejat edastavad andmeid ühele või 
mitmele kolmandale isikule edasiseks töötlemiseks ajaloolistel, teaduslikel ja 
statistilistel eesmärkidel, kodeerib vahendusorganisatsioon kõigepealt andmed. Sel 
juhul võib vahendusorganisatsiooni konkreetsete siseriiklike eeskirjade kohaselt 
käsitleda vastutava töötlejana ning ta peab täitma kõiki sellest tulenevaid kohustusi 
(andmete asjakohasus, andmesubjekti teavitamine, teatamine jms). Seda põhjendab 
asjaolu, et andmete kokku kogumine eri allikatest kujutab erilist ohtu andmekaitsele, 
mis õigustab vahendusorganisatsiooni omavastutust. Sellest tulenevalt ei käsitleta 
vahendusorganisatsiooni lihtsalt volitatud töötlejana, vaid siseriikliku õiguse kohaselt 
täieõigusliku vastutava töötlejana. 

Samamoodi on oluline töötlemises osalevatele eri isikutele jäetud otsustusõigus. 
Kliiniliste ravimiuuringute juhtum näitab, et rahastava ettevõtete ja katseid tegevate 
väliste üksuste suhe sõltub välistele üksustele andmete töötlemisega seoses jäetud 
otsustusõigusest. See tähendab, et vastutavaid töötlejaid võib olla rohkem kui üks, kuid 
ka seda, et volitatud töötlejaid ja töötlemise eest vastutavaid isikuid võib olla mitu. 
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Näide 25: Kliinilised ravimiuuringud 

Ravimifirma XYZ rahastab teatavaid ravimiuuringuid ning valib välja uuringukeskuste 
kandidaadid, hinnates nende sobivust ja huve; ta koostab uuringuplaani, esitab 
keskustele andmete töötlemisega seotud vajalikud juhised ja kontrollib, et keskused 
järgiksid nii uuringuplaani kui ka asjakohast sisemist menetluskorda. 

Kuigi rahastav ettevõte ei kogu andmeid otse, antakse tema valdusesse 
uuringukeskuste kogutud patsiendiandmed ning ta töötleb neid mitmel eri moel (hindab 
meditsiinilistes dokumentides sisalduvat teavet; saab andmeid kõrvalmõjude kohta; 
sisestab andmed asjakohasesse andmebaasi; teeb statistilisi analüüse uuringutulemuste 
saavutamiseks). Uuringukeskus teostab uuringu iseseisvalt, järgides küll rahastava 
ettevõtte suuniseid. Ta esitab patsientidele teavituslehed ja võtab neilt nõusoleku ka 
nendega seotud andmete töötlemiseks, võimaldab vastutava töötleja koostööpartneritel 
pääseda järelevalve teostamiseks ligi patsientide meditsiiniliste dokumentide 
originaalidele ning korraldab selliste dokumentide turvalisuse ja vastutab selle eest. 
Seega näivad kohustused lasuvat iseseisvatel isikutel. 

Eelnevast nähtub, et antud olukorras langetavad nii uuringukeskused kui rahastajad 
olulisi otsuseid seoses viisiga, kuidas kliiniliste uuringutega seotud isikuandmeid 
töödeldakse. Sellest tulenevalt võib neid käsitleda andmete kaasvastutavate 
töötlejatena. Rahastaja ja uuringukeskuste vahelist suhet võib tõlgendada teistmoodi 
juhtudel, kui rahastaja määrab kindlaks eesmärgid ja vahendite sisulised elemendid 
ning uurijatele jäetakse väga vähe tegutsemisruumi. 

 
III.3. Kolmanda isiku määratlus 

Kolmanda isiku mõiste ei ole sätestatud konventsioonis 108, vaid see võeti kasutusele 
komisjoni muudetud ettepanekus vastavalt Euroopa Parlamendi väljapakutud 
muudatusele. Seletuskirja kohaselt sõnastati muudatus ümber, et oleks selge, et 
kolmandate isikute hulka ei kuulu andmesubjekt, vastutav töötleja ega mis tahes muu 
isik, kellel on luba vastutava töötleja otseses alluvuses või tema nimel andmeid töödelda, 
nagu näiteks volitatud töötleja. See tähendab, et „teises organisatsioonis töötavad isikud 
on tavaliselt kolmandad isikud, isegi kui asjaomane organisatsioon kuulub samasse 
gruppi või valdusettevõttesse”, samas kui „peakontori otseses alluvuses kliendikontosid 
töötlevad panga harukontorid ei ole kolmandad isikud”. 
 
Direktiivis kasutatakse „kolmanda isiku” mõistet viisil, mis ei erine selle tavapärasest 
kasutusest tsiviilõiguses, kus kolmas isik on tavaliselt subjekt, kes ei ole üksuse osa või 
kokkuleppe osapool. Andmekaitse kontekstis tuleks seda mõistet tõlgendada kui mis 
tahes subjekti, kellel puudub isikuandmete töötlemiseks konkreetne õigus või volitus, mis 
tuleneks näiteks vastutava töötleja, volitatud töötleja või nende töötaja ülesannetest. 
 
Direktiivis kasutatakse asjaomast mõistet paljudes sätetes, tavaliselt keeldude, piirangute 
ja kohustuste kehtestamiseks juhtudel, kus isikuandmeid võivad töödelda teised isikud, 
kes algselt ei pidanud teatavaid isikuandmeid töötlema. 
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Eelneva alusel võib järeldada, et kolmas isik, kes saab kas seaduslikult või 
ebaseaduslikult oma valdusesse isikuandmed, võib põhimõtteliselt olla uus vastutav 
töötleja, eeldusel et muud tingimused asjaomase isiku vastutavaks töötlejaks 
kvalifitseerumiseks ja andmekaitsealaste õigusaktide kohaldamiseks on täidetud. 
 
Näide 26: Töötaja volitamata juurdepääs 

Ettevõtte töötaja puutub oma ülesannete täitmise käigus kokku isikuandmetega, 
millega ta ei ole volitatud tutvuma. Sellisel juhul tuleks asjaomast töötajat käsitleda 
oma tööandja suhtes kolmanda isikuna, millega kaasnevad andmete edastamise ja 
töötlemise seaduslikkusega seotud tagajärjed ja vastutus. 

 

IV. Kokkuvõte 

Andmete vastutava töötleja mõistel ja selle seosel andmete volitatud töötleja mõistega on 
direktiivi 95/46/EÜ kohaldamisel oluline roll, kuna need määravad kindlaks, kes vastutab 
andmekaitse-eeskirjade järgimise eest, kuidas saavad andmesubjektid kasutada oma 
õigusi, milliseid siseriiklikke õigusakte kohaldatakse ning kui tõhusalt saavad 
andmekaitseasutused tegutseda. 
 
Organisatsioonide diferentseerumine nii avalikus kui ka erasektoris, IKT areng ning 
andmetöötluse üleilmastumine suurendavad isikuandmete töötlemise meetodite keerukust 
ning seetõttu on vaja asjaomaseid mõisteid selgitada, et tagada praktikas nõuete tõhus 
kohaldamine ja järgimine. 
 
Vastutava töötleja mõiste on autonoomne, mis tähendab, et seda tuleks tõlgendada 
peamiselt ühenduse andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt, ning funktsionaalne, mis 
tähendab, et selle eesmärk on määrata vastutus faktilise mõju järgi, ning seega põhineb 
see pigem faktiliste kui formaalsete asjaolude analüüsil. 
 
Direktiivis sätestatud määrtalus koosneb kolmest põhikomponendist: isikuline aspekt 
(„füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, esindused või mõni muu organ”); mitme 
osaleja vastutuse võimalus („üksi või koos teistega”); ning vastutavat töötlejat teistest 
isikutest eristavad sisulised elemendid („määrab (…) kindlaks isikuandmete töötlemise 
eesmärgid ja vahendid”). 
 
Nende komponentide analüüsi põhjal on jõutud järgmistele põhijäreldustele: 
 
• võime „määrata kindlaks eesmärgid ja vahendid …” võib tuleneda erinevatest 

õiguslikest ja/või faktilistest asjaoludest: otsene õiguslik pädevus, kui õigusaktidega 
nimetatakse ametisse vastutav töötleja või määratakse kohustus või ülesanne koguda 
ja töödelda teatavaid andmeid; üldised õigusnormid või kehtivad traditsioonilised 
ülesanded, millega kaasnevad tavaliselt teatavates organisatsioonides teatavad 
kohustused (nt tööandja kohustused seoses töötajate andmetega); faktilised asjaolud 
ja muud elemendid (nt lepingulised suhted, osalise tegelik vastutus, nähtavus 
andmesubjektidele jms). 

 
Kui ükski neist kategooriatest ei ole kohaldatav, tuleks vastutava töötleja nimetamist 
käsitleda õigustühisena. Organit, millel ei ole ei õiguslikku ega faktilist mõju sellele, 
kuidas isikuandmeid töödeldakse, ei saa pidada vastutavaks töötlejaks. 
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Töötlemise eesmärgi kindlaksmääramine tähendab (de facto) kvalifitseerumist 
vastutavaks töötlejaks. Vahendite kindlaksmääramise saab vastutav töötleja see-eest 
vähemalt tehniliste ja korralduslike küsimuste osas edasi delegeerida. Sisulised 
küsimused, mis on olulised töötlemise seaduslikkuse seisukohast (näiteks milliseid 
andmeid töödeldakse, kaua neid säilitatakse, kellel on juurdepääs jms), määrab siiski 
kindlaks vastutav töötleja. 

 
• Määratluse isikuline aspekt osutab suurele hulgale subjektidele, kes võivad vastutava 

töötleja rolli täita. Vastutuse määramise strateegilisest perspektiivist lähtudes tuleks 
siiski eelistada varianti, et vastutava töötlejana käsitletakse pigem ettevõtet või 
organit kui sellist, mitte niivõrd ettevõttes või organis töötavat konkreetset isikut. 
Lõppkokkuvõttes peetakse andmete töötlemise ja andmekaitsealastest õigusaktidest 
tulenevate kohustuste täitmise eest vastutavaks just ettevõtet või organit, välja 
arvatud juhul, kui selged tõendid näitavad, et vastutab füüsiline isik, näiteks kui 
ettevõttes või riigiasutuses töötav füüsiline isik kasutab andmeid isiklikel 
eesmärkidel, mis jäävad ettevõtte tegevusvaldkonnast välja. 

 
• Mitme osaleja vastutuse võimalus hõlmab selliseid üha sagedamini esinevaid juhte, 

kus vastutavate töötlejatena tegutseb mitu eri isikut. Sellise kaasvastutuse hindamine 
peaks vastama ainuisikulise vastutuse hindamisele, kasutama sisulist ja 
funktsionaalset lähenemist ning keskenduma sellele, kas eesmärgid ja vahendite 
sisulised elemendid määrab kindlaks rohkem kui üks osaline. 

 
Eri osaliste osalemine töötlemise eesmärkide ja vahendite kindlaksmääramises võib 
kaasvastutuse korral toimuda ei vormides ja see ei pea olema võrdne. Käesolevas 
arvamuses on esitatud palju näiteid eri liiki ja eri ulatuses kaasvastutuse kohta. 
Vastutuse erinev ulatus võib tuua kaasa ka erineval hulgal kohustusi ja vastutust ning 
kindlasti ei saa kõikidel juhtudel eeldada solidaarvastutust. On vägagi võimalik, et 
keerulistes süsteemides, kus osalisi on mitu, võivad juurdepääsu isikuandmetele ja 
andmesubjektide teiste õiguste kasutamise tagada eri tasanditel eri isikud. 

 
Käesolevas arvamuses analüüsitakse ka volitatud töötleja mõistet; volitatud töötleja 
olemasolu sõltub vastutavast töötlejast, kes võib kas otsustada töödelda andmeid oma 
organisatsioonis või delegeerida kogu töötlemistegevus või osa sellest välisele 
organisatsioonile. Seega on volitatud töötlejaks kvalifitseerumiseks kaks põhitingimust: 
esiteks tuleb olla vastutavast töötlejast eraldiseisev juriidiline isik ning teiseks tuleb 
töödelda vastutava töötleja nimel isikuandmeid. Nimetatud töötlemistegevus võib olla 
piiritletud väga konkreetse ülesande või kontekstiga, kuid sellega võib kaasneda ka teatav 
otsustusõigust vastutava töötleja huvide teenimise viisi osas, mis võimaldab volitatud 
töötlejal valida kõige sobivamad tehnilised ja korralduslikud vahendid. 
 
Pealegi ei tulene volitatud töötleja roll isikuandmeid töötleva isiku olemusest, vaid tema 
konkreetsest tegevusest konkreetses kontekstis seoses konkreetsete andmete või 
toimingute kogumitega. Töötlemises osalevate eri isikute rolli kindlaksmääramisel 
võivad abiks olla järgmised kriteeriumid: andmete vastutavalt töötlejalt eelnevalt saadud 
juhtnööride ulatus, andmete vastutava töötleja kontroll teenuse taseme üle; nähtavus 
andmesubjektidele; osaliste erialased teadmised; eri osalistele jäetud iseseisev 
otsustusõigus. 
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Ülejäänut hõlmav kategooria „kolmas isik” tähendab määratluse järgi mis tahes isikut, 
kellel puudub isikuandmete töötlemiseks konkreetne õigus või volitus, mis tuleneks 
näiteks vastutava töötleja, volitatud töötleja või nende töötaja ülesannetest. 
 

*  *  * 
 
Töörühm tunnistab raskusi, mis tekivad seoses direktiivi kohaldamisega keerulises 
keskkonnas, kus võib esineda mitmesuguseid olukordi, mis hõlmavad kas koos või eraldi 
erineva autonoomsuse ja vastutuse tasemega vastutavaid ja volitatud töötajaid. 
 
Töörühm rõhutab oma analüüsis vajadust määrata kohustused nii, et andmekaitse-
eeskirjade järgimine oleks praktikas piisavalt tagatud. Siiski ei leia ta põhjust arvamaks, 
et praegune vastutava töötleja ja volitatud töötleja eristamine ei ole enam andmekaitse 
seisukohast asjakohane ja toimiv. 
 
Seetõttu loodab töörühm, et käesolevas arvamuses esitatud selgitused koos 
ametikaitseasutuste igapäevatööst võetud konkreetsete näidetega toimivad tõhusate 
juhistena direktiivi asjaomaste põhimõistete tõlgendamiseks. 
 
 
 
 

 
Brüssel, 16. veebruar 2010 
 
Töörühma nimel 
Jacob KOHNSTAMM  
esimees 
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