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ÕIGUS OLLA UNUSTATUD.
Austria õigustudeng nõudis
välja kogu enda kohta
käiva teabe, mida üks suhtlusportaal
tema kasutajakontol hoidis.
Suhtlusportaal saatis talle 1224
lehekülge teavet. See sisaldas fotosid,
sõnumeid ja postitusi tema leheküljel,
mis pärinesid mitme aasta tagusest
ajast. Mõne puhul oli ta arvanud,
et on need kustutanud. Ta mõistis,
et portaal kogub tema kohta palju
rohkem teavet, kui ta arvas, ning et
teavet, mille ta oli kustutanud ja mida
suhtlusportaalil enam vaja ei olnud,
hoiti endiselt alles.

MILLISED ON
SUHTLUSVÕRGUSTIKEGA SEOTUD
PROBLEEMID?
Suhtlusvõrgustikud on hea võimalus
hoida ühendust sõprade, pere ja
kolleegidega, kuid nendega kaasneb
ka oht, et teie isikuandmed, fotod ja
kommentaarid võivad olla nähtavad
laiemalt, kui te arvata oskate. Mõnel
juhul võivad sellel olla tõsised rahalised,
psühholoogilised või mainet kahjustavad

tagajärjed. Enamus eurooplastest (71%)
arvab, et isikuandmete avalikustamine
mängib tänapäeva elus üha suuremat
rolli. Samal ajal ütleb rohkem kui kuus
inimest kümnest, et nad ei usalda
laua- ja mobiiltelefonioperaatoreid ega
internetiteenuse pakkujaid (62%) või
veebiettevõtjaid (63%). Nad tunnevad,
et neil pole täielikku kontrolli oma
andmete üle.

MIDA MUUDATUSED ENDAST
KUJUTAVAD?
Uute eeskirjadega kindlustatakse õigust
olla unustatud, mis tähendab, et juhul
kui te ei soovi enam, et teie andmeid
töödeldakse, ning organisatsioonil
puudub õigusjärgne alus nende
säilitamiseks, tuleb andmed nende
süsteemist eemaldada. Vastutavad
andmetöötlejad peavad tõestama, et
andmete säilitamine on põhjendatud,
selle asemel et teie peaksite tõestama,
et teie andmete kogumine ei ole vajalik.
Teenusepakkujad peavad võtma arvesse
„vaikimisi andmekaitse põhimõtet“,
mis tähendab, et vaikimisi seadistused
peaksid olema need, mis kaitsevad
eraelu puutumatust kõige enam.
Ettevõtted on tulevikus kohustatud teid
võimalikult selgelt, arusaadavalt ja
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Suhtumine andmekaitsesse
»» 71% eurooplastest näeb isikliku teabe
avalikustamisel üha suurenevat rolli
tänapäeva elus.
»» Avalikustamise kõige olulisemad põhjused
on veebipõhised maksed (46%) või ostu
kohaletoimetamine (44%) ning juurdepääs
teenustele (36%).
»» Suuremat osa inimestest häirib see,
et veebiettevõtjad kasutavad nende
isikuandmeid reklaami kohandamiseks.
»» Üksnes viiendik vastajaist ütleb, et kui neil
palutakse esitada veebis isikuandmeid,
teavitatakse neid alati andmete kogumise
tingimustest ja nende võimalikest
kasutusviisidest.
»» Üksnes neli kümnest sotsiaalvõrgustikke
kasutavast inimesest ei ole püüdnud oma
konto privaatsusseadeid muuta.
»» Veerand neist, kes ei ole oma konto
privaatsusseadeid kunagi muutnud,
ei ole teinud seda sellepärast, et nad
usaldavad veebisaite asjakohaste seadete
määramisel.
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läbipaistvalt teavitama sellest, kuidas
teie isikuandmeid kasutatakse, et
saaksite teadlikult otsustada, milliseid
andmeid te soovite jagada. Seda teavet
võib esitada standardsete ja lihtsasti
mõistetavate ikoonide abil.
Andmekaitsereformiga muudetakse
teie juurdepääs oma andmetele
lihtsamaks ning antakse teile õigus
andmete ülekandmiseks, mis tähendab,
et teil on lihtsam isikuandmeid ühelt
teenusepakkujalt teisele üle kanda.
Samuti tagatakse reformiga see, et
kui kasutajad annavad ettevõtetele
nõusoleku oma isikuandmete
kasutamiseks, siis antakse selline
nõusolek selge nõusolekut väljendava
tegevuse kaudu ja nii, et nad sellest
täielikult teadlikud. See annab
kasutajatele kontrolli oma andmete üle
ja suurendab usaldust veebikeskkonna
suhtes.

teenuseid. Kuna tehnoloogiasektori
osa tootlikkuse kogukasvust
Euroopas moodustab 20% ja kogu
investeeringutest 40% on suunatud
sellesse sektorisse, siis on inimeste
usaldus veebiteenuste suhtes ülioluline
majanduskasvu stimuleerimiseks ELis.
Andmevoogude suureneva
üleilmastumise ja pilvandmetöötluse
laienemisega kaasneb oht, et inimesed
kaotavad kontrolli internetis olevate
isikuandmete üle. Uute eeskirjadega
antakse inimestele kontroll oma
isikuandmete üle ning soodustatakse
usaldust nii suhtlusmeedia kui
veebipoodide, aga ka teabevahetuse
suhtes üldisemalt.

Millised on peamised muudatused?

MIKS ON SEE KASULIK
DIGITAALMAJANDUSELE?
»» Kindlustatakse nn „õigust olla unustatud“, et aidata inimestel paremini hallata
andmekaitsega seotud riske internetis. Kui inimesed ei taha enam, et nende
andmeid töödeldakse, ning kui pole õigusjärgset alust nende säilitamiseks, siis
andmed kustutatakse. Need eeskirjad on mõeldud inimestele suuremate õiguste
andmiseks, mitte minevikusündmuste kustutamiseks, ajaloo ümberkirjutamiseks
või ajakirjandusvabaduse piiramiseks.

Andmekaitse kõrge tase on oluline
inimeste usalduse suurendamiseks
veebiteenuste ning digitaalmajanduse
suhtes üldisemalt. Eraelu
puutumatusega seotud küsimused
on peamiste põhjuste hulgas, miks
inimesed ei osta internetist kaupu ja

»» Tagatakse lihtne juurdepääs oma andmetele.
»» Kehtestatakse üksikisikute õigus kanda isikuandmed vabalt üle ühelt
teenusepakkujalt teisele (andmete ülekantavus).
»» Tagatakse, et nõusolek antakse avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava
tegevusega, kui see on andmete töötlemise õiguslik alus.

Kas teil on küsimusi?

»» Suurendatakse isikuandmete töötlejate vastutust, kohustades ametisse nimetama
andmekaitseametnikud ettevõtetes, kelle põhiülesannete hulka kuuluvad ulatuslik
isikuandmete töötlemine ning „vaikimisi andmekaitse’ ja „lõimitud andmekaitse“
põhimõtete rakendamine, et tagada kaupade ja teenuste integreerimine juba alates
kontseptsiooni loomisest, asjakohased andmekaitseseaded ja kaitsemeetmed.
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