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Õigus- ja tarbijaküsimuste ning
soolise võrdõiguslikkuse volinik

EL on jõudnud poliitilisele
kokkuleppele viia läbi
andmekaitse-eeskirjade
reform. Uued eeskirjad
mitte ainult ei anna kodanikele
tagasi kontrolli oma isikuandmete
üle, vaid toovad mitmel viisil kasu
ka ettevõtetele. Reform annab õige
hoo sisse ka ühtsele e-turule ning
võimaldab Euroopa kodanikel ja
ettevõtetel täiel määral osa saada
digitaalmajanduse eelistest.

MILLINE ON PRAEGUNE
OLUKORD? MIKS ON VAJA SEDA
MUUTA?
Praegu peavad Euroopa Liidu
ettevõtted arvestama 28 erineva
andmekaitseseadusega. Selline killustatus
tähendab kulukat halduskoormust, mille
tõttu paljudel äriühingutel, eriti aga
väikeettevõtetel, on raske liikuda uutele
turgudele.

ET

Õigus- ja tarbijaküsimuste
peadirektoraat

MILLISTELE TÕENDITELE REFORM
TUGINEB?
Üksikisikud ja ettevõtted sooviksid, et
andmekaitse-eeskirjad oleksid ühtsed
ning et neid kohaldataks ühetaoliselt kogu
ELis. Üle 90% eurooplastest sooviks samu
andmekaitsega seotud õigusi kogu ELis.
Andmekaitsereform aitab ettevõtetel
tagasi võita tarbijate usalduse
oma teenuste vastu. 2015. aasta
Eurobaromeetri uuringu kohaselt leiab
kaheksa inimest kümnest, et neil pole
täielikku kontrolli oma isikuandmete üle.
Kaks kolmandikku eurooplastest tunnevad
muret, et neil ei ole täielikku kontrolli oma
veebis olevate isikuandmete üle.
Ettevõtetel, kes ei suuda korralikult kaitsta
inimeste isikuandmeid, on oht kaotada
nende usaldus. Usaldus on aga just
internetikeskkonnas eriti oluline selle jaoks,
et inimesed hakkaksid kasutama uudseid
tooteid ja teenuseid.

Reform vähendab bürokraatiat
märkimisväärselt. Näiteks kaob uute
eeskirjadega ettevõtete kohustus teatada
teiste liikmesriikide andmekaitseasutustele
oma töödeldavatest andmetest, mis
praegu läheb ettevõtetele maksma umbes
130 miljonit eurot aastas.

1. NÄIDE: ELi ettevõtted saavad
laieneda üle riigipiiride
Väike reklaamifirma tahab laiendada oma
tegevust Prantsusmaalt Saksamaale. Praegu
peab ettevõtte andmetöötlusega seotud
tegevus vastama Saksamaal kehtivatele
eeskirjadele ning firma peab asju ajama
Saksa andmekaitseasutusega. Uuele turule
minemiseks vajaliku õigusnõustamise
ja ärimudeli kohandamise kulud võivad
osutuda ületamatuks takistuseks. Näiteks
võtavad mõned liikmesriigid tasu andmete
töötlemisega seotud teavituse eest.
PÄRAST ANDMEKAITSEREFORMI
Uute andmekaitse-eeskirjadega kaovad
kõik teatamiskohustused ning nendega
seotud kulud. Andmekaitsereformi eesmärk
on kaotada piiriülest kaubandust segavad
takistused. Tänu sellele saavad ettevõtted
hõlpsamini laieneda kõikjale Euroopas.
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KUIDAS AITAVAD UUED EESKIRJAD KULUSID KOKKU HOIDA?

2. NÄIDE: Võrdsed
võimalused ELi ja mitte-ELi
ettevõtetele
Rahvusvahelisel äriühingul on mitu
esindust ELi liikmesriikides ning
tema tegevusalaks on kogu Euroopat
kattev internetipõhine navigeerimisja kaardistamissüsteem. Praegu
peavad isikuandmete vastutavad
töötlejad kulutama aega ja raha
(õigusnõustamisele ning vajalike vormide
ja dokumentide täitmisele), et täita
erinevaid ning mõnikord ka vastandlikke
kohustusi.
PÄRAST ANDMEKAITSEREFORMI
Uute eeskirjadega kehtestatakse
andmekaitse jaoks üks ühtne Euroopa
õigusakt, mis asendab praegust
ebaühtlast riiklike seaduste rägastikku.
Iga ettevõte, olenemata sellest, kas ta
on asutatud ELis või mitte, peab järgima
ELi andmekaitseseadust, kui ta soovib
osutada teenuseid Euroopa Liidus. See
tagab kõikidele ettevõtetele võrdsed
võimalused ning ausa konkurentsi
üleilmastuvas maailmas.

Isikuandmete kaitse üldmäärusega kehtestatakse ühtne üleeuroopaline
andmekaitseseadus, mis tähendab, et ettevõtted peavad edaspidi arvestama
ainult ühe, mitte enam 28 seadusega. Uutest eeskirjadest tõusev kasu ulatub
hinnanguliselt 2,3 miljardi euroni aastas..

3. NÄIDE: Kulude vähendamine
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.
PRAEGUSED EESKIRJAD
Peakorteris toimuva andmetöötluse suhtes kehtivad 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 õigusnormide täitmiseks konsulteerima
kohalike juristidega kõigi oma harukontorite asukohamaades. Kõikides riikides
kehtivate aruandluskohustustega kaasnevad kulud võivad ulatuda üle 12 000 euro.
PÄRAST ANDMEKAITSEREFORMI
Kõikides ELi liikmesriikides kehtib üks ja sama andmekaitseseadus – üks Euroopa
Liit, üks seadus. Sellega kaob vajadus pidada nõu kohalike juristidega, et tagada
harukaupluste tegevuse vastavus liikmesriigi seadustele. Tulemuseks on otsene
kulude kokkuhoid ja õiguskindlus.

KUIDAS SOODUSTAB
ANDMEKAITSEREFORM
INNOVATSIOONI JA
SUURANDMETE KASUTAMIST?
Hinnangute kohaselt võib Euroopa
kodanike isikuandmete väärtus kasvada
aastaks 2020 ühe triljoni euroni aastas.
Uued ELi eeskirjad on ettevõtete jaoks
paindlikud, kaitstes samal ajal inimeste
põhiõigusi.
Peamiseks põhimõtteks saab „lõimitud ja
vaikimisi andmekaitse“.
See innustab ettevõtteid innoveerima
ning leidma uusi ideid, meetodeid ja
tehnoloogiaid isikuandmete kaitsmiseks
ja nende turvalisuse tagamiseks.
Samuti motiveerib see neid kasutama

anonüümimise (isikutuvastamist
võimaldavate andmete eemaldamine),
pseudonüümimise (isikutuvastamist
võimaldavate andmete asendamine
pseudonüümiga) ja krüpteerimise
(teadete kodeerimine selliselt, et ainult
autoriseeritud isikud saavad neid
lugeda) tehnoloogiaid isikuandmete
kaitsmiseks. Kui isikuandmed on täielikult
anonüümitud, siis pole need enam
isikuandmed.
Ettevõte saab isikuandmeid pöördumatult
anonüümida ning anonüümitud andmeid
saab kasutada suurandmete koosseisus.
Ettevõtetel peaks olema võimalik
suurandmete võimalikke kasutusviise ja
kasutegureid ette näha ning inimestele
nendest teada anda, isegi kui analüüsi
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Mis on suurandmed?
Suurandmete all mõeldakse eri liiki
suuri andmehulki, mis on saadud
mitmesugustest allikatest, näiteks
inimestelt, masinatelt või sensoritelt.
Tegemist võib olla kliimateabe,
satelliidifotode, digitaalfotode ja
-videote, asukohaandmete või GPSsignaalidega. Suurandmed võivad
sisaldada isikuandmeid ehk isiklikku
teavet, mis võib olla näiteks nimi,
foto, e-posti aadress, pangaandmed,
postitus suhtlusvõrgustikus,
meditsiiniteave või arvuti IP-aadress.

detailid ei ole veel teada. Samuti
peaksid ettevõtted mõtlema sellele,
kas andmeid saab edasise töötluse
jaoks anonüümida. See võimaldaks
toorandmete kasutamist suurandmete
koosseisus, kaitstes samal ajal inimeste
õigusi.

4. NÄIDE: juhita sõitvad autod
Selliste autode puhul kasutatav tehnoloogia eeldab sõiduandmete, sealhulgas
isikuandmete vahetamise kasvu. Uuenduslike ja edumeelsete lahenduste
väljatöötamisel võetakse andmekaitse-eeskirju hoolikalt arvesse. Näiteks saavad
eCall-teenusega varustatud autod õnnetuse korral teha automaatse kõne lähimasse
hädaabikeskusse. See on näide ELi andmekaitse-põhimõtetega kooskõlas olevast
toimivast ja edukast lahendusest. Tänu uutele eeskirjadele on eCall-teenuse
kasutamine lihtsam ja andmekaitse seisukohalt tõhusam.
Andmekaitse põhimõtete kohaselt ei tohiks teataval otstarbel või otstarvetel
kogutud isikuandmeid töödelda edasi viisil, mis ei sobi kokku algse otstarbega. See
aga ei keela töötlemist muul eesmärgil või toorandmete piiramist kasutamiseks
analüütilisel otstarbel. Põhiteguriks otsustamisel, kas uus otstarve sobib kokku
algsega, on õiglus. Õigluse üle otsustamisel arvestatakse teguritega, nagu: mõju
inimeste privaatsusele (nt konkreetsed ja sihipärased otsused tuvastatavate isikute
kohta) ning asjaolu, kas inimesel võib olla õigustatud ootus selle suhtes, et tema
isikuandmeid kasutatakse uuel viisil. Näiteks juhita sõitvate autode puhul võib
seega kasutada toorandmeid selleks, et analüüsida, kus toimub kõige rohkem
liiklusõnnetusi ning kuidas saaks tulevikus õnnetusi vältida. Samuti saab neid
kasutada liiklusvoogude analüüsiks, et vähendada liiklusummikuid.

INIMESTEL ON PAREM KONTROLL
OMA ANDMETE ÜLE. MIDA SEE
ETTEVÕTETELE ANNAB?
Uus andmete ülekandmise õigus
võimaldab inimestel viia oma andmed
ühe teenusepakkuja juurest üle teise
teenusepakkuja juurde. Idufirmad ja
väikeettevõtted saavad võimaluse
siseneda andmeturgudele, mida
valitsevad digitaalteenuseid pakkuvad
suurettevõtted, ning meelitada tarbijaid
ligi tänu isikuandmete kvaliteetsele
kaitsele. See teeb Euroopa majanduse
konkurentsivõimelisemaks.

5. NÄIDE: Kasulik inimestele, kasulik ettevõtetele
Uus väikeettevõte soovib turule tulla veebipõhise ühismeedia jagamissaidiga.
Turul on juba mitu suurettevõtet, kellel on ka märkimisväärne turuosa. Praeguste
eeskirjade kohaselt peab iga uus potentsiaalne klient mõtlema, kas ta soovib uuesti
esitada kõiki isikuandmeid, mida on vaja selleks, et uue veebisaidiga liituda. See võib
paljud võimalikud huvilised uue teenuse juurest minema peletada.
PÄRAST ANDMEKAITSEREFORMI
Andmete ülekandmise õigus teeb võimalike klientide jaoks lihtsamaks andmete
viimise ühe teenusepakkuja juurest teise juurde. See soodustab konkurentsi ja
julgustab uusi ettevõtteid turule tulema.

INIMESTEL ON PAREM KONTROLL
OMA ANDMETE ÜLE. MIDA SEE
ETTEVÕTETELE ANNAB?
Uus andmete ülekandmise õigus
võimaldab inimestel viia oma andmed
ühe teenusepakkuja juurest üle teise
teenusepakkuja juurde. Idufirmad ja
väikeettevõtted saavad võimaluse
siseneda andmeturgudele, mida
valitsevad digitaalteenuseid pakkuvad
suurettevõtted, ning meelitada tarbijaid
ligi tänu isikuandmete kvaliteetsele
kaitsele. See teeb Euroopa majanduse
konkurentsivõimelisemaks.

MIS ON ÜHTNE KONTAKTPUNKT?
Ühtsel andmeturul ei piisa sellest,
et eeskirjad on ühtlustatud ainult
paberil. Neid tuleb ka kohaldada
kõikjal ühtemoodi. Ühtne kontaktpunkt
ühtlustab koostööd eri liikmesriikide
andmekaitseasutuste vahel küsimustes,
mis mõjutavad kogu Euroopat. Asutusi,
kellega ettevõtted peavad asju ajama,
on edaspidi ainult üks, mitte 28.
See tagab ettevõtete jaoks
õiguskindluse. Neid puudutavad otsused
tehakse kiiremini, suhtlema peab
ainult ühe asutusega (mitte mitme
erineva kontaktisikuga) ning väheneb
ka bürokraatia. Samuti annab mitmes
liikmesriigis toimuva andmetöötluse
puhul palju juurde otsuste järjepidevus.

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

MIDA ANNAB REFORM
VÄIKEETTEVÕTETELE (VKEDELE)?
Väikeettevõtted saavad enim kasu
õiguskeskkonna märkimisväärsest
lihtsustumisest. Üldmäärusesse lisatud
spetsiaalne põhjendus nr 11 toob eriti
selgelt esile ettepaneku koostamisel
järgitud põhimõtte „mõtle ennekõike
väikestele“.
Väikeettevõtete erilist olukorda on
reformiettepanekutes igati arvesse
võetud ning hoolitsetud on selle
eest, et neile ei langeks liiga suurt
halduskoormust.
Enamik väikeettevõtteid ei pea ametisse
määrama andmekaitseametnikku.
Seda peavad tegema ainult need, kelle
tegevus on (oma loomult, ulatuselt
või eesmärgilt) seotud konkreetsete
andmekaitsealaste ohtudega (nt
väikesed tööjõu värbamise ettevõtted,
kes koguvad profileerimist võimaldavaid
isikuandmeid). Väikeettevõtte
andmekaitseametnik ei pea olema
täiskohaga töötaja, vaid võib olla ka
ajutine konsultant, kelle palkamine on
tunduvalt odavam.
Mis puutub aga andmekaitsealaste
mõjuhinnangute korraldamise
kohustusse, siis see on ette
nähtud ainult väga ohualti
andmetöötlustegevuse puhul (nt
kui tegemist on laste geneetiliste ja
biomeetriliste andmete laiaulatuslikes
kogumissüsteemides hoitavate
isikuandmetega). Nagu näha, puudutab
ka see ainult väga väikest osa
väikeettevõtetest.

http://europa.eu/europedirect/
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