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Õigus- ja tarbijaküsimuste ning
soolise võrdõiguslikkuse volinik

PRAEGU KEHTIVAD
ANDMEARUANDLUSE
NÕUDED ON KEERUKAD JA
KULUKAD – ÜKS NÄIDE.
Poeketi peakorter on Prantsusmaal
ja keti harukauplused asuvad 14
teises ELi liikmesriigis. Iga pood kogub
klientidega seotud andmeid ning
edastab need edasiseks töötlemiseks
Prantsusmaal asuvasse peakorterisse.
Praeguste eeskirjade kohaselt
kehtiksid peakorteris toimuva
andmetöötluse suhtes Prantsusmaa
seadused, kuid üksikud poed on
endiselt kohustatud aru andma oma
riiklikule andmekaitseasutusele
kinnitamaks, et nad töötlesid
andmeid vastavalt oma asukohamaa
seadustele.See tähendab, et ettevõtte
peakorter peab konsulteerima
kohalike juristidega kõigi oma
harukontorite asukohamaades, et
tagada vastavus õigusaktidele.
Kõikides riikides kehtivate
aruandluskohustustega kaasnevad
kulud võivad ulatuda üle 12 000 euro.

Õigus- ja tarbijaküsimuste
peadirektoraat

MIKS OLI VAJA ANDMEKAITSEEESKIRJU LIHTSUSTADA?
Üksikisikud ja ettevõtted sooviksid,
et andmekaitse-eeskirjad oleksid
ühtsed ning et neid kohaldataks
ühetaoliselt kogu ELis. Peaaegu üheksa
eurooplast kümnest sooviks samu
andmekaitsega seotud õigusi kogu
ELis. Praegu see aga nii ei ole. Lisaks
sellele peavad ettevõtted tulema
toime riiklike andmekaitseseaduste
rägastikus, millega kaasnevad kulud
ja mis teeb piiriülese isikuandmete
töötlemise keeruliseks. Reformiga
vähendatakse oluliselt bürokraatiat,
eelkõige kaotades praeguse kohustuse
teatada kogu andmetöötlusest – mis
maksab ettevõtetele umbes 130
miljonit eurot aastas – ja kohustuse
saada eelnev luba rahvusvaheliseks
andmeedastuseks, kui see on hõlmatud
siduvate kontsernisiseste eeskirjade või
lepingu tüüptingimustega.

Suhtumine andmekaitsesse
»» Peaaegu kõik eurooplased (89%)
pooldavad võrdseid andmekaitseõigusi
kogu Euroopas.
»» Kaks kolmandikku eurooplastest (67%)
leiavad, et veebiettevõtted peaksid
vastutama inimeste isikuandmete
kaitsmise eest.
»» Rohkem kui neli kümnest eurooplasest
(45%) leiavad, et andmekaitse-eeskirju
peaks rakendama Euroopa Liidu tasandil.
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Õigus- ja
tarbijaküsimused

ET

MIDA ELI ANDMEKAITSEREFORM
ENDAST KUJUTAB?
Isikuandmete kaitse üldmäärusega
lihtsustatakse ja ühtlustatakse
andmekaitse-eeskirju kogu Euroopas.
Seda tehakse parema kooskõlastamise
ja eeskirjade rakendamiseks loodud
ühtse kontaktpunkti kaudu. Edaspidi
peab iga ettevõte aru andma ainult
ühele andmekaitseasutusele ning nii
ettevõtete kui ka tarbijate jaoks on üks
kontaktpunkt. Määrusega lihtsustatakse
ka rahvusvahelist andmeedastust
väljapoole ELi, et hõlbustada
ülemaailmset kaubandust.

KUIDAS SEE OLUKORDA
PAREMAKS TEEB?

need suurendavad Euroopa
atraktiivsust ettevõtluspaigana
ja aitavad samal ajal kaasa ELi
kõrgete andmekaitsestandardite
teadvustamisele maailmas.
Õigusliku killustatuse kaotamise ning
halduskohustuste (nt teatamisnõuded)
vähendamisega säästetakse kuni 2,3
miljardit eurot aastas, mida ettevõtted
saavad kasutada investeeringuteks
nii ELis kui ka mujal maailmas.
Õiguskeskkonna lihtsustamisega
luuakse ELis ettevõtluskeskkond, kus
andmekaitsega seotud nõuded on
prognoositavad ning kus kehtivad
eeskirjad, mis suurendavad tarbijate
usaldust ja tagavad paremini toimiva
siseturu.

Uute lihtsamate, selgemate ja
kindlamate eeskirjadega muudetakse
oma isikuandmete kaitsmine
internetis kodanike jaoks lihtsamaks.
Samuti vähendatakse nendega
märkimisväärselt ettevõtete kulusid
ja antakse ELi ettevõtetele eelis
ülemaailmses konkurentsis, sest neil
on võimalik pakkuda oma klientidele
tugevat andmekaitset ja tegutseda
samal ajal lihtsamas õiguskeskkonnas.

Millised on peamised muudatused?

»» Kehtestatakse kogu ELis kohaldatavad ühtsed eeskirjad.
»» Luuakse ühtsete kontaktpunktide süsteem, mille puhul mitmes riigis tegutseva
ettevõtte eest vastutab üks andmekaitseasutus (ettevõtte peamise asukohamaa
andmekaitseasutus).
»» Kaotatakse põhjendamatud bürokraatlikud nõuded, nagu näiteks
teatamiskohustused.
»» Lihtsustatakse andmeedastust EList väljapoole, tagades samas isikuandmete
kaitse.

Ühtsetel ELi tasandi eeskirjadel
on suur mõju ettevõtlusele ning

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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