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TEENUSEPAKKUJATE
VAHETAMINE – KUIDAS
TOIMUB ANDMETE
ÜLEKANDMINE?
Suhtlusvõrgustikud ja fotode
jagamise leheküljed võimaldavad
inimestel salvestada sadu isiklikke
sõnumeid ning isiklikke kontakte. Kui
näiteks fotod postitanud inimene
otsustab, et ta tahab kasutada
mõnda teist teenusepakkujat, peab
tal olema võimalik ilma igasuguste
takistuste või kaotusteta üle kanda
kõik oma fotod. Maailmas, kus
tehnoloogia areneb pidevalt, ei peaks
kasutajad olema seotud ainult ühe
teenusepakkujaga lihtsalt seepärast,
et andmete liigutamine on ebamugav.
Selline teguviis lämmatab konkurentsi
ja valikuvõimalust.

MILLISED ON
DIGITAALKESKKONNA
VÄLJAKUTSED ANDMEKAITSELE?
Kiired tehnoloogilised muudatused ja
üleilmastumine on põhjalikult muutnud
isikuandmete kogumise, kasutamise,
edastamise ning neile juurdepääsu
ulatust ja viisi. Praegu kehtivate
1995. aastal vastu võetud eeskirjade
ülevaatamiseks ja täiustamiseks on
mitmeid häid põhjusi: andmevoogude
aina suurenev globaliseeritus,
isikuandmete tohututes kogustes
kogumine, ülekandmine ja vahetamine
maailmajagude vahel ning üle kogu
maailma vaid millisekundite jooksul
ning pilvandmetöötluse tulek. Eelkõige
just pilvandmetöötlus, kus inimestel
on IT-süsteemidele kaugjuurdepääs
ning süsteemid ei kuulu kohapeal
neile, esitab andmekaitseasutustele
uusi väljakutseid, kuna andmed võivad
liikuda ja liiguvadki hetkega ühest riigist
teise, sealhulgas EList väljapoole. Et
tagada järjepidev andmekaitse, tuleb
eeskirjad viia vastavusse tehnoloogilise
arenguga.

Õigus- ja tarbijaküsimuste
peadirektoraat

Suhtumine andmekaitsesse
»» Suurem osa inimestest (71%) on siiski
arvamusel, et isikuandmete esitamine
on üha suurem osa tänapäevaelust ning
aktsepteerivad, et sellele ei ole muud
alternatiivi, kui nad soovivad osta tooteid või
teenuseid.
»» Enam kui pooled internetti kasutavatest
eurooplastest kasutavad veebipõhiseid
sotsiaalvõrgustikke vähemalt korra nädalas.
Umbes sama hulk inimesi kasutab ka
sõnumite vahetamise või jututoa veebisaite.
»» 69% inimestest leiab, et neilt tuleks
küsida sõnaselget nõusolekut enne igat
andmekogumist või -töötlust.
»» Rohkem kui kuus vastajat kümnest
märgib, et nad ei usalda laua- ja
mobiiltelefonioperaatoreid ega
internetiteenuse osutajaid (62%) või
veebiettevõtjaid (63%).
»» 67% leiab, et peaks olema võimalik kanda
isikuandmeid üle uuele veebiteenuse
osutajale (andmete ülekantavus).
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Õigus- ja
tarbijaküsimused
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MIDA ELI ANDMEKAITSEREFORM
ENDAST KUJUTAB?
Uue isikuandmete kaitse üldmäärusega
kehtestatakse ühtsed
tehnoloogiliselt neutraalsed ja
tulevikukindlad kogu ELis kohaldatavad
eeskirjad.. See tähendab, et sõltumata
tehnoloogia ja digitaalkeskkonna
arengust tulevikus, on inimeste
isikuandmed ELis kaitstud ning nende
põhiõigust andmekaitsele austatakse.
Uue määrusega kindlustatakse ka nn
õigus olla unustatud, s.t et kui inimene
ei taha enam, et tema isikuandmeid
töödeldaks, ning organisatsioonil ei ole
õigusjärgset alust nende säilitamiseks,
tuleb need süsteemist kõrvaldada.
Ka on kodanikel tulevikus õigus
andmete ülekandmiseks, s.t õigus saada
veebiettevõttelt oma andmete koopia
ning edastada see teisele ettevõttele
ilma esimese ettevõtte poolsete
takistusteta. Uue määrusega aidatakse
suurendada usaldust internetikeskkonna
suhtes, mis on kasulik nii üksikisikutele
kui ka ettevõtetele. Uute eeskirjadega

luuakse aus konkurents: kõik
kolmandate riikide ettevõtted peavad
kaupade või teenuste pakkumisel ELis
vastama samadele eeskirjadele, mis
kehtivad ELi ettevõtete suhtes.

KUIDAS OLUKORD PARANEB?

põhimõtete kasutuselevõttu nagu
vaikimisi andmekaitse ja lõimitud
andmekaitse, suurendades läbipaistvust
ja tarbijate usaldust ning konkurentsi
uue andmete ülekantavust käsitleva
õiguse ning kõigile ettevõtetele võrdsete
võimaluste loomise läbi ühtsel turul.

See usaldus võimaldab tarbijatel
innovatiivse tehnoloogiaga kaasa
minna ning teha veebipoodides oste
täie kindlusega, et nende andmed
on kaitstud. Suurem nõudlus
privaatsussõbralike toodete ja teenuste
järele soodustab uusi investeeringuid
ja töökohtade loomist ning ühtse
turu potentsiaali vallandamist, et
võimaldada suuremat valikut kaupu
madalamate hindade eest. Suurenenud
majandustegevus aitab ka ettevõtetel,
eriti väikese ja keskmise suurusega
ettevõtetel (VKEdel) ühtsel turul
oma täit potentsiaali ära kasutada.
Tulevikukindlate, tehnoloogiliselt
neutraalsete eeskirjadega luuakse
komisjoni ettepanekutega pikaajaline
kindlus andmekaitsealastes küsimustes
internetis. ELi andmekaitse reformiga
võimaldatakse suurandmetega seotud
teenuseid Euroopas, edendades selliste

Millised on peamised muudatused?
»» Tagatakse lihtne juurdepääs oma andmetele ja vabadus kanda isikuandmeid üle
ühelt teenusepakkujalt teisele.

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

»» Kehtestatakse nn õigus olla unustatud, et aidata inimestel paremini hallata
andmekaitsega seotud riske internetis. Kui inimesed ei taha enam, et nende
andmeid töödeldakse, ning kui pole õigusjärgset alust nende säilitamiseks, siis
andmed kustutatakse.

Võtke ühendust Europe Directiga:
00 800 67 89 10 11

»» Tagatakse, et alati kui andmete töötlemiseks on vaja isiku nõusolekut, tuleb see
anda selget nõusolekut väljendava tegevusega.

Kas teil on küsimusi?

http://europa.eu/europedirect/

»» Tagatakse kogu ELis kohaldatavad ühtsed eeskirjad.
»» Selged eeskirjad selle kohta, millal ELi õigust kohaldatakse andmetöötlejate suhtes
väljaspool ELi.
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