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Õigus- ja tarbijaküsimuste ning
soolise võrdõiguslikkuse volinik

Euroopa
andmekaitseasutused
avastasid, et ettevõte, mis
pakub tänavavaadetega
kaardistamisteenust, oli erinevate
Euroopa linnade pildistamise ajal
kogunud kaitsmata Wifi-võrkudest
isikuandmeid. Andmekaitseasutused
reageerisid erinevalt: mõned nõudsid
andmete kohest hävitamist, samas
kui teised leidsid, et need tuleks
asitõendina säilitada. Lisaks olid
ametiasutuste õiguskaitsevahendid
eri liikmesriikides erinevad – osad
trahvisid ettevõtet, teised aga
ei võtnud midagi ette. Sellised
erinevad lahendused ühele ja samale
olukorrale näitavad vajadust ühtsema
lähenemise järele isikuandmete kaitse
ja õigusrikkumistele reageerimise
vallas. Sellest saavad kasu nii
ettevõtted kui ka kodanikud.

KUIDAS PIIRASID ENDISED
ANDMEKAITSE-EESKIRJAD ÜHTSE
TURU ARENGUT?
Praegu on andmekaitse-eeskirjad
ELi 28 liikmesriigis erinevad ja
vasturääkivad. Ettevõtetel tuleb
arvestada 28 liikmesriigi erinevate
eeskirjadega. Tulemuseks on killustunud
õiguskeskkond, kus valitseb õiguslik
ebakindlus ja isikute õiguste kaitse on
ebaühtlane.
See on toonud kaasa põhjendamatud
kulud ja märkimisväärse
halduskoormuse ettevõtetele. Selline
keeruline olukord ei julgusta ettevõtteid,
eelkõige väikeettevõtteid laiendama
oma tegevust üle kogu ELi, ning takistab
majanduskasvu.

Õigus- ja tarbijaküsimuste
peadirektoraat

Suhtumine andmekaitsesse

»» Riigiasutusi (66%) usaldatakse rohkem kui
ettevõtteid.
»» 69% eurooplastest tunneb muret selle
üle, et ettevõtete käsutuses olevaid
isikuandmeid võidakse kasutada muul
eesmärgil kui see, milleks need algselt
koguti.
»» Enam kui neli eurooplast kümnest (45%)
eelistaks, et andmekaitse-eeskirjade
järgimine tagatakse Euroopa tasandil,
samas kui mõnevõrra väiksem hulk (42%)
sooviksid, et seda tehtaks riiklikul tasandil.

MIDA ELI ANDMEKAITSEREFORM
ENDAST KUJUTAB?
Isikuandmete kaitse üldmäärusega
kehtestatakse uued eeskirjad, et
kaotada ühtse turu toimimist takistavad
tõkked, mis on tingitud ELi 28
liikmesriigi erinevast õiguskeskkonnast.
See loob võrdsed tingimused andmete
töötlemiseks ELis. Isikuandmete kaitse
üldmäärusega saavutatakse kogu

Õigus- ja
tarbijaküsimused
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ELis kohaldatava ühtse õigusakti
abil andmekaitse-eeskirjade oluline
ühtlustamine ELi tasandil. Kogu ELis
kehtiva ühe õigusaktiga säästetakse
vähenenud halduskoormuse pealt kokku
2,3 miljardit eurot aastas.
Lisaks asutatakse määrusega
ka eeskirjade täitmise tagamise
ühtne kontaktpunkt: ettevõtetel
ja organisatsioonidel tuleb
edaspidi suhelda ainult ühe
andmekaitseasutusega – selle
liikmesriigi asutusega, kus on nende
peamine asukoht.
Riiklikud andmekaitseasutused
teevad koostööd Euroopat laiemalt
mõjutavates küsimustes, tagades
sellega eurooplastele kindlustunde, et
nende õigusi kaitstakse igal pool ELis,
sõltumata sellest, kus nad ELis elavad.

Samuti annab uus kord ELi ettevõtetele
eelise üleilmses konkurentsis, sest
neil on võimalik pakkuda klientidele
tugeva õigusraamistikuga tagatud
kindlust, et väärtuslike isikuandmetega
käiakse ümber ettevaatuse ja hoolega.
Pilvandmetöötluse teenuseid –
andmete kaugtalletamist ja -töötlemist
arvutiserverites – pakkuvate ettevõtete
jaoks on usaldus ELi ühtse õiguskorra
suhtes oluline väärtus ja ligitõmbav
tegur investorite jaoks.
Samad õigused kogu ELis suurendavad
inimeste kindlustunnet, et nende
andmete kaitse on igal pool võrdselt
tugev, olenemata sellest, kus nende
andmeid töödeldakse.

Millised on peamised muudatused?

KUIDAS AITAB SEE OLUKORDA
PARANDADA?

»» Kogu ELis kohaldatav üks õigusakt.

Tugevama, lihtsama ja selgema
andmekaitseraamistikuga julgustatakse
ettevõtjaid kasutama ära ühtse
digitaalturu eeliseid, soodustades
majanduskasvu, innovatsiooni ja
töökohtade loomist. See on eriti
suureks abiks väikeettevõtetele.

»» Ühtne kontaktpunkt – iga ettevõte peab aru andma vaid ühele andmekaitseasutusele.
»» Tihedam koostöö andmekaitseasutuste vahel Euroopat laiemalt mõjutavate juhtumite
puhul.
»» Õiguskeskkonna lihtsustamine bürokraatia olulise vähendamise ning selliste
põhjendamatute formaalsuste nagu üldise teatamiskohustuse kõrvaldamise abil, mis
praegu lähevad maksma umbes 130 miljonit eurot aastas.

Kas teil on küsimusi?
http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Võtke ühendust Europe Directiga:
00 800 67 89 10 11
http://europa.eu/europedirect/
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