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Õigus- ja tarbijaküsimuste ning
soolise võrdõiguslikkuse volinik

Pilvandmetöötlus tähendab,
et andmeid võib töödelda
Pekingis, säilitada Bostonis ja
neile ligi pääseda Budapestis.
Digitaalajastul toimub pidev rahvusvaheline
andmete liikumine nii ELis kui sellest
väljaspool. Samas ei taga kõik riigid sugugi
samal tasemel isikuandmete kaitset.
Äriühingu siduvad eeskirjad on üks vahend
isikuandmete tõhusaks kaitseks, kui neid
edastatakse või neid töödeldakse väljaspool
ELi. Ettevõtted võivad need eeskirjad
vabatahtlikult kasutusele võtta ning neid
saab kasutada andmete edastamiseks
samasse kontserni kuuluvate ettevõtete
vahel. Praegu peavad äriühingu siduvaid
eeskirju enne nende heakskiitmist kontrollima
vähemalt kolm andmekaitseasutust.
Uue isikuandmete kaitse üldmäärusega
lihtsustatakse äriühingu siduvaid eeskirju ja
tõhustatakse heakskiitmismenetlust sellega,
et eeskirjad kinnitab senise mitme asemel
vaid üks andmekaitseasutus.
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Õigus- ja tarbijaküsimuste
peadirektoraat

MIKS ON RAHVUSVAHELINE
KOOSTÖÖ OLULINE?
Isikuandmeid edastatakse üha enam üle
piiride – nii virtuaalsete kui geograafiliste
– ja neid hoitakse serverites paljudes
erinevates riikides nii ELis kui ka sellest
väljaspool. Selline on pilvandmetöötluse
olemus. Andmevoogude üleilmastumine
nõuab isikute andmekaitsega seotud
õiguste tugevdamist rahvusvahelisel
tasandil. See aga nõuab inimeste
andmete kaitseks kindlaid põhimõtteid,
mille eesmärk on hõlbustada
isikuandmete voogu üle piiride, tagades
samas kõrgetasemelise ja ühtlase
kaitse ilma möödahiilimisvõimaluste või
põhjendamatu keerukuseta.

MIDA ELI ANDMEKAITSEREFORM
ENDAST KUJUTAB?
Nendele muutustele reageerimiseks
luuakse uue isikuandmete kaitse
üldmäärusega süsteem, millega
tagatakse, et isikuandmete kaitse
ELi tase ei vähene ka pärast nende
andmete EList väljapoole liikumist.
See hõlmab selgeid eeskirju, mis
määratlevad, millal kohaldatakse
ELi õigust EList väljaspool asuvate
ettevõtete või organisatsioonide
suhtes, täpsustades eelkõige, et alati
Õigus- ja
tarbijaküsimused

Suhtumine andmekaitsesse

»» Pooled kogu Euroopa internetikasutajatest
on mures, et langevad pettuse ohvriks
oma isikuandmete väärkasutuse pärast
(50%).
»» Vähem kui kolmandik eurooplastest
usaldavad telefoniettevõtjaid ja
internetiteenuse pakkujad (33%). Vähem
kui veerand usaldab veebiettevõtjaid, nagu
otsingumootorid, sotsiaalvõrgustikud ja
e-posti teenuse pakkujad (24%).
»» Peaaegu kõik eurooplased pooldavad
võrdseid andmekaitsega seotud õigusi
kogu ELis, olenemata riigist, kus teenust
pakkuv ettevõte on loodud (89%).
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kui organisatsiooni tegevus on seotud
toodete või teenuste pakkumisega
ELis asuvatele isikutele, või nende
käitumise jälgimisega, kohaldatakse
ELi eeskirju. Nn kaitse piisavuse otsuste
uus ühtlustatud menetlus võimaldab
vaba andmevoo ELi liikmesriikide
ja kolmandate riikide vahel. Kaitse
piisavuse otsus on kinnitus, mille
kohaselt teatav kolmas riik tagab oma
riikliku õiguse või rahvusvaheliste
kohustuste kaudu andmekaitse piisava
taseme. Sellised kaitse piisavust
käsitlevad otsused võetakse vastu
Euroopa tasandil ühemõtteliste
kriteeriumide alusel, mida kohaldatakse
ka kriminaalasjades tehtava politsei- ja
õiguskoostöö puhul.
Ülemaailmselt tegutsevad
ettevõtted saavad kasu selgetest ja
ühemõttelistest eeskirjadest äriühingu
siduvate eeskirjade kasutamisel ja ka
sellest, et äriühingu siduvate eeskirjade
või lepingu tüüptingimustega hõlmatud
ülekannete puhul ei ole eelnevat luba
enam vaja. Määrus edendab uurimisabi,
teabevahetuse ja kaebuste edastamise
kaudu tõhusat rahvusvahelist
koostööd komisjoni, Euroopa
andmekaitseasutuste ja EList väljaspool
asuvate asutuste vahel andmekaitse
jõustamise alal.

KUIDAS OLUKORD PARANEB?
Koostöös kolmandate riikidega tagatakse
määrusega kodanike andmete kaitstus
kõikjal maailmas, mitte ainult ELis.
See aitab parandada rahvusvahelist
usaldust üksikisikute andmete
kaitse suhtes, kus iganes andmed
asuvad. See omakorda soodustab ELi
ettevõtete majanduskasvuvõimalusi. ELi
andmekaitsestandardeid tuleb kohaldada
sõltumata sellest, kus ELis asuvaid isikuid
puudutavaid andmeid töödeldakse.
Samal ajal peavad EList väljapoole
edastatud andmed olema kaitstud.
Kõrgetasemelist andmekaitset
pakkuvatel ettevõtetel peaksid olema
lihtsad vahendid selleks, et hõlbustada
andmete õiguspärast edastamist.
Koostöö kolmandate pooltega nende
uute eeskirjade osas tagab selle, et
eurooplaste isikuandmed on kaitstud, kus
iganes need asuvad.

Millised on peamised muudatused?

»» Selged eeskirjad selle kohta, millal kohaldatakse ELi õigust EList väljaspool asuvate
andmetöötlejate suhtes, täpsustades eelkõige, et alati, kui töötleja tegevus on
seotud toodete või teenuste pakkumisega ELis asuvatele isikutele või nende
käitumise jälgimisega, kohaldatakse ELi eeskirju.

Edendades ülemaailmseid standardeid,
tagatakse määrusega jätkuv Euroopa
juhtroll andmevoogude kaitsel kogu
maailmas.

»» Kaitse piisavust käsitlevad otsused, mis on vastu võetud Euroopa tasandil
ühemõtteliste kriteeriumide alusel ja võimaldavad vaba andmevoogu ELi ja
kolmandate riikide vahel ning mida kohaldatakse ka kriminaalasjades tehtava
politsei- ja õiguskoostöö puhul.

Kas teil on küsimusi?

»» Hõlbustatakse õiguspäraseid andmeedastusi, kindlustades ja lihtsustades
rahvusvaheliste andmeedastuste teisi eeskirju, eriti järgneva abil:

http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm
Võtke ühendust Europe Directiga:
00 800 67 89 10 11

»» ühtlustades ja laiendades selliste vahendite kasutamist nagu äriühingu siduvad
eeskirjad, nii et neid saaks kasutada ka andmetöötlejate hõlmamiseks ning
ettevõtete rühmade siseselt, mis peegeldaks paremini andmetöötlustoimingutes
osalejate paljusust, eriti pilvandmetööstuse raamistikus.

http://europa.eu/europedirect/
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