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Õigus- ja tarbijaküsimuste ning
soolise võrdõiguslikkuse volinik

Politseitöö valdkonna
andmekaitse direktiiv
on 2016. aasta aprillis
vastu võetud uute
ELi andmekaitse-eeskirjade
osa. Reformi eesmärk oli muuta
ELi andmekaitsestandardid
digitaalajastule sobivaks ja tagada, et
need vastaks ka edaspidi tehnoloogia
arengule.
Direktiiv kaitseb üksikisikuid
nende isikuandmete töötlemisel
ametiasutuste poolt kuritegude
ennetamise, uurimise, avastamise
või kuritegude eest vastutusele
võtmise või kriminaalkaristuste
täideviimise eesmärgil.
Eeskirjadega viiakse ellu ELi
julgeoleku tegevuskava, mis on
ELi terrorismi, organiseeritud
kuritegevuse ja küberkuritegevuse
vastase võitluse strateegia. Selliste
andmete vahetamine on oluline
terrorismi ja piiriülese kuritegevuse
vastases võitluses. Uued eeskirjad
aitavad tõhustada selliste andmete
jagamist nii ELi kui ka rahvusvahelisel
tasandil. Need suurendavad usaldust
ja tagavad piiriüleselt õiguskindluse.

Õigus- ja tarbijaküsimuste
peadirektoraat

KUIDAS KAITSEB DIREKTIIV
PÕHIÕIGUSEID?
Uue direktiivi kohaselt tuleb igaühe
isikuandmeid töödelda õiglaselt,
seaduslikult ja üksnes konkreetsel
eesmärgil, mis on alati seotud
kuritegevuse vastu võitlemisega.
Direktiiviga kindlustatakse, et
isikuandmete töötlemine ELis vastab
seaduslikkuse, proportsionaalsuse ja
vajalikkuse põhimõtetele, tagades
üksikisikutele nõuetekohased
kaitsemeetmed. Samuti tagatakse sellega
täiesti sõltumatu järelevalve riiklike
andmekaitseasutuste poolt ja tõhusad
õiguskaitsevahendid.
Andmekaitse kasutuselevõtt
standardmenetlusena
Politsei- ja kriminaalõigusasutused
kohaldavad lõimitud andmekaitse ja
vaikimisi andmekaitse põhimõtteid kõigi
isikuandmetega seonduvate menetluste
alguses, näiteks uusi andmebaase
luues. Suureneb isikuandmeid töötlevate
isikute vastutus oma töö eest.
Näiteks peavad ametiasutused oma
organisatsioonis isikuandmete kaitsega
tegelemiseks nimetama ametisse
andmekaitseametnikud. Samuti peavad
Õigus- ja
tarbijaküsimused

Õigus isikuandmete kaitsele on ELis
põhiõigus. Ohvritel ja tunnistajatel,
aga ka kahtlusalustel on õigus oma
andmete nõuetekohasele kaitsele
seoses kriminaaluurimise või
õiguskaitsemeetmetega. Samal ajal
lihtsustavad paremini ühtlustatud
õigusaktid politsei ja prokuröride
koostööd piiriülestes uurimistes ning
tõhusamat võitlemist kuritegude ja
terrorismiga kogu Euroopas.
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nad tagama, et riiklikku järelevalveasutust
teavitatakse võimalikult kiiresti tõsistest
andmete turvalisuse rikkumistest.

KUIDAS PARANDAB DIREKTIIV
ÕIGUSKAITSEASUTUSTE TÖÖD?

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/

Selleks et tõhusalt võidelda
kuritegevusega, on õiguskaitse
tagamiseks tarvis tõhusaid ja töökindlaid
eeskirju isikuandmete vahetamise
kohta riigi, Euroopa ja rahvusvahelisel
tasandil. Isikuandmete kaitset käsitlevate
ELi-üleste eeskirjade kehtestamine
kriminaalõiguse valdkonnas hõlbustab
ELis politsei- ja kriminaalõigusasutuste
koostööd.

Vanade eeskirjade kohaselt
Üksikisikutel on ELis õigus juurde pääseda oma isikuandmetele, mida
töödeldakse politsei, prokuröride või kriminaalkohtute poolt. Kuid kõnealuse
õiguse kasutamine on liikmesriigiti erinev.
Näiteks nõuavad osad riigiasutused selle eest tasu. Teised ei vasta üksikisikute
taotlustele mõistliku tähtaja jooksul ning võimaldavad üksnes kaudset
juurdepääsu isikuandmetele (nt riiklike järelevalveasutuste kaudu). Vastus
tekitab taotlejale sageli ebakindlust oma isikuandmete staatuse ning
kättesaadavate õiguskaitsevahendite osas. See asetab üksikisiku raskesse
olukorda, arvestades eelkõige, et piiriüleselt töödeldakse aina rohkem
isikuandmeid.

Aja ja raha kokkuhoid
Andmetöötlus muutub vähem kulukaks
ja vähem aega nõudvaks. Politsei- ja
kriminaalõigusasutused ei pea enam
kohaldama erinevaid andmekaitseeeskirju vastavalt isikuandmete
päritolule. Uusi eeskirju kohaldatakse nii
isikuandmete riigisisese töötlemise kui ka
piiriülese edastamise suhtes.

Uute eeskirjade kohaselt

Tihedam rahvusvaheline koostöö

Igal ELi kodanikul on võrdne juurdepääs oma isikuandmetele. Üksikisikul on
alati õigus pöörduda otse politsei- ja kriminaalõigusasutuste poole ning küsida
juurdepääsu oma isikuandmetele.
Kui ametiasutused otsustavad sellise taotluse vastu võtta, peavad nad
esitama isikuandmed tasuta. Ametiasutused võivad ka otsustada piirata õigust
andmetega tutvuda, eelkõige juhul, kui nad soovivad ära hoida käimasoleva
uurimise takistamist või kaitsta riiklikku julgeolekut või teiste õigusi ja vabadusi.
Kõnealused piirangud peavad olema kooskõlas ELi õiguse vajalikkuse ja
proportsionaalsuse nõuetega, nagu neid tõlgendavad Euroopa Liidu Kohus ja
Euroopa Inimõiguste Kohus.
Konkreetsetel juhtudel, kui ametiasutused vastavad üksikisikule neutraalselt
(„me ei saa kinnitada ega ümber lükata, et töötleme teie isikuandmeid“),
peavad ametiasutused üksikisikuid teavitama õigusest esitada kaebus riiklikule
andmekaitse järelevalveasutusele. Kõnealused ametiasutused teostavad kõik
vajalikud kontrollid või läbivaatuse ametiasutuste valduses olevate isikuandmete
suhtes. Lisaks on üksikisikutel alati õigus taotleda kogu menetluse kohtulikku
järelevalvet.

ELi ja kolmandate riikide politsei- ja
kriminaalõigusasutuste koostöö tiheneb,
kuna kehtestatakse selgemad eeskirjad
kuritegudega seonduvate andmete
rahvusvaheliseks edastamiseks.
Uute eeskirjadega kindlustatakse
andmeedastusel piisav kaitsetase.
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