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soolise võrdõiguslikkuse volinik

2011. aasta aprillis seadis
meedias laialdast kajastust
leidnud turvarikkumine
tehnoloogiafirmas ohtu
77 miljoni kliendi andmed: nende
nimed, e-posti ja postiaadressid,
sünnikuupäevad, salasõnad ja
sisselogimisteave, ostude ajalugu ja
krediitkaardiandmed. Kulus peaaegu
terve nädal, enne kui ettevõte
tunnistas isikuandmetega seotud
rikkumist ja teavitas sellest oma
kliente. Kurjategijate jaoks on kõige
tulusam hetk varastatud andmete
kasutamiseks vahetult pärast vargust
ja enne seda, kui kliente on teavitatud
ning neil on olnud võimalus võtta
kasutusele ennetavad abinõud.

MIKS VAJAVAD INIMESED
ROHKEM KAITSET?
Nende 21 aasta jooksul, mis on
möödunud praeguste andmekaitseeeskirjade vastuvõtmisest, on uued
suhtlusvahendid, nagu interneti
suhtlusvõrgustikud, põhjalikult
muutnud seda, kuidas inimesed
jagavad oma isikuandmeid, samas

kui pilvandmetöötlus tähendab, et
aina rohkem andmeid salvestatakse
personaalarvutite asemel
kaugserverifarmides. Praegu kasutab
Euroopas igapäevaselt internetti 250
miljonit inimest. Selles kiiresti muutuvas
keskkonnas peavad inimesed säilitama
tõhusa kontrolli oma isikuandmete üle.
See on igaühe põhiõigus ELis ja see
tuleb inimestele tagada.

MIDA ANDMEKAITSEREFORM
ENDAST KUJUTAB?
Uue isikuandmete kaitse üldmäärusega
tagatakse, et teile antakse
selget ja arusaadavat teavet teie
isikuandmete töötlemise kohta. Kui
andmete töötlemiseks on vajalik teie
nõusolek, siis tuleb see anda selge
nõusolekut väljendava tegevusega
enne, kui ettevõte saab teie andmeid
hakata töötlema. Uute eeskirjadega
kindlustatakse ka inimeste nn õigust
olla unustatud, mis tähendab, et
juhul kui te ei soovi enam, et teie
isikuandmeid töödeldaks, ning ettevõttel
puudub õiguspärane alus andmete
säilitamiseks, siis need kustutatakse.

Õigus- ja tarbijaküsimuste
peadirektoraat

Suhtumine andmekaitsesse
»» 71% eurooplastest tunneb, et nad ei saa
hoiduda isikuandmete avaldamisest, kui
nad tahavad osta tooteid või teenuseid.
»» •Pooled kogu Euroopa internetikasutajatest
on mures, et langevad pettuse ohvriks oma
isikuandmete väärkasutuse pärast. Seitse
inimest kümnest on mures selle pärast,
et tema isikuandmeid kasutatakse muul
eesmärgil, kui neid koguti.
»» Peaaegu kõik eurooplased märgivad, et nad
soovivad saada teavitatud juhul, kui nende
andmed kaotatakse või varastatakse.
»» Ainult veidi enam kui kolmandik
eurooplastest (37%) on teadlik oma
isikuandmete kaitsega seotud õiguste
eest vastutava riikliku ametiasutuse
olemasolust.
»» Vaid 15% inimestest leiab, et neil on täielik
kontroll andmete üle, mida nad internetis
esitavad; iga kolmas (31%) arvab, et tal
ei ole mingit kontrolli nende andmete
kasutamise üle.
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tohtinud neid avaldada, kui see võib
ohtu seada üksikisikute õigusi.

Uue isikuandmete kaitse üldmäärusega
tagatakse, et teile antakse
selget ja arusaadavat teavet teie
isikuandmete töötlemise kohta. Kui
andmete töötlemiseks on vajalik teie
nõusolek, siis tuleb see anda selge
nõusolekut väljendava tegevusega
enne, kui ettevõte saab teie andmeid
hakata töötlema. Uute eeskirjadega
kindlustatakse ka inimeste nn õigust
olla unustatud, mis tähendab, et
juhul kui te ei soovi enam, et teie
isikuandmeid töödeldaks, ning ettevõttel
puudub õiguspärane alus andmete
säilitamiseks, siis need kustutatakse.

Nn lõimitud andmekaitse ja vaikimisi
andmekaitse saavad samuti olema
ELi andmekaitse-eeskirjade olulised
põhimõtted. See tähendab, et
andmekaitsemeetmed tuleb toodetesse ja
teenustesse programmeerida alates nende
kõige varasemast kavandamise etapist
ning et vaikimisi eraelu puutumatust
austavad seadistused peaksid olema
normiks, näiteks suhtlusvõrgustikes. Nende
eeskirjadega kindlustatakse isikute õigusi
praktilisel viisil. Komisjon ja liikmesriikide
andmekaitseasutused suurendavad
teadlikkust neist õigustest ning sellest,
kuidas neid õigusi kõige tõhusamal viisil
kasutada.

Uue määrusega tagatakse samuti
vaba ja lihtne juurdepääs oma
isikuandmetele, mis hõlbustaks teilnäha,
milliseid isikuandmeid ettevõtted ja
ametiasutused teie kohta omavad ja
lihtsustaks isikuandmete ülekandmist
teenusepakkujate vahel – nn andmete
ülekantavuse põhimõte.

KUIDAS OLUKORD PARANEB?
Paremad andmekaitse-eeskirjad
tähendavad, et te võite end tunda
kindlamana selles, kuidas teie
isikuandmetega ümber käiakse, eriti
internetis. Need tõhusamad andmekaitseeeskirjad aitavad suurendada usaldust
veebiteenuste suhtes, nii et teil on
võimalik kasutada uusi tehnoloogiaid
kindlamalt ning saada seega kasu siseturu
hüvedest. Uued, selged ja kindlad andmete
vaba liikumise eeskirjad aitavad ka
ettevõtetel kasvada kasutajasõbralikus
andmekaitsekeskkonnas, suurendades
nõudlust uuenduslike teenuste ja toodete
järele.

Millised on peamised muudatused?
»» Nn õigus olla unustatud aitab teil paremini hallata andmekaitsega seotud riske
internetis. Kui te ei taha enam, et teie andmeid töödeldakse ning kui puudub
õiguspärane alus nende säilitamiseks, siis andmed kustutatakse. Need eeskirjad on
mõeldud üksikisikutele suuremate õiguste andmiseks, mitte minevikusündmuste
kustutamiseks, ajaloo ümberkirjutamiseks või ajakirjandusvabaduse piiramiseks.

Reformi kohaselt peavad
organisatsioonid teavitama nii isikuid
kui ka asjakohast andmekaitseasutust
põhjendamatu viivitamiseta (võimalusel
72 tunni jooksul), kui andmeid on
juhuslikult või ebaseaduslikult hävitatud
või muudetud, need on läinud kaotsi,
nendega on tutvutud või neid on
avalikustatud isikutele, kellele ei oleks

»» Hõlpsam juurdepääs oma isikuandmetele.
»» Õigus kanda isikuandmed üle ühelt teenusepakkujalt teisele.
»» Kui on vaja teie nõusolekut, tuleb teilt paluda, et annaksite selle selget nõusolekut
väljendava tegevusega.
»» Rohkem läbipaistvust selles, kuidas teie andmeid töödeldakse, koos kergesti
arusaadava teabega, eriti laste jaoks.
»» Ettevõtted ja organisatsioonid on kohustatud teid põhjendamatu viivitamiseta
teavitama isikuandmetega seotud rikkumistest, mis võivad teid ebasoodsalt
mõjutada. Nad peavad teavitama ka asjakohast andmekaitse järelevalveasutust.

Kas teil on küsimusi?

»» Andmekaitsega seotud õiguste parem jõustamine tõhustatud halduslike ja
kohtulike õiguskaitsevahendite kaudu rikkumiste korral.

http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/index_en.htm

»» Isikuandmete töötlejate suurem vastutusandmekaitsega seotud ohtude hindamise,
andmekaitseametnike ametisse määramise ning lõimitud andmekaitse ja vaikimisi
andmekaitse põhimõtete kaudu.

Võtke ühendust Europe Directiga:
00 800 67 89 10 11
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