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Nii Eesti riigiõigus üldiselt kui ka isikuandmete kaitse
seadus ja avaliku teabe seadus peavad inspektsiooni
nime kandva asutuse põhiülesanneteks kontrolli, sunni
ja väärteokaristuste kohaldamist.
Andmekaitse Inspektsiooni isikuandmete-alane pädevus
hõlmab avalikku, äri- ja vabasektorit, samuti paljude
üksikisikute tegevust (nt võrgulehe pidajad, blogijad,
suhtluskeskkondade liikmed).
Avaliku teabe alal hõlmab meie pädevus kogu avalikku
sektorit, lisaks avalikke ülesandeid täitvaid ja avalikku
raha kasutavad eraõiguslikke isikuid.
Andmekaitse Inspektsioon on üks väiksemaid
valitsusasutusi Eestis, järelevalveobjektide hulk aga üks
suurimaid. Meil ei ole võimalik saavutada sama tihedat
kontrolliv-sundiv-karistavat järelevalvesuhet nagu on
näiteks
Tööinspektsioonil,
Terviseametil
või
Tarbijakaitseametil. See ei ole ka vajalik.
Riikliku järelevalve asutus tegutseb tavaliselt
õigusnormidega täpselt korrastatud valdkonnas.
Isikuandmete kaitse seadus on aga raam- ehk üldosa
seadus. Kokkusobitamine eriseadustega ja infotehnilise
arenguga vajab elualade kaupa pidevat praktiliste mängureeglite paikapanemist ning selgitamist.
Mõlemale meie alusseadusele on omased hinnangulised õigusmõisted (minimaalsus, eesmärgipärasus,
ülekaalukas avalik huvi, ülemäärane kahjustamine, eraelu
puutumatuse oluline kahjustamine jms) ning vastandlike
Isikuandmete ja avaliku teabe
põhiõiguste kaalumine.
Seetõttu vajab isikuandmete ja avaliku teabe rakenduspraktika
vähem
sundi-karistamist
ja
rohkem
tõlgendamist,
juhendamist, ühtlustamist ja selgitamist.

järelevalve: vähem sundi ja
karistamist, rohkem juhendamist,
selgitus- ja teavitustööd
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Milliseid rolle me tegelikult
täidame

Andmekaitse Inspektsiooni tegevusi võib Eesti eripärasid
arvestades rühmitada rollideks. Töömahu järgi võib neid
järjestada nii:

1) selgitaja-teavitaja: selgitus- ja teavitustöö, oluliste eraalgatuste nõustamine;
2) õigusvahemees (ombudsman): teabeõiguste rikkumise uurimine nii kaebuste põhjal kui omal algatusel,
sh rahvusvahelises koostöös;
3) audiitor-loaandja: auditid, võrdlevad seired, delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimine,
avaliku sektori andmekogude kooskõlastamine, loa andmine isikuandmete teadusuuringuis kasutamiseks
ilma uuritavate nõusolekuta, ebapiisava andmekaitsetasemega riikidesse isikuandmete edastamise loa
andmine;
4) õigustavade kujundaja: soovituslike juhendite avaldamine ja valdkondlike erialaste eneseregulatsiooni
aktide nõustamine ehk „pehme õiguse“ kujundamine, sh rahvusvahelises koostöös;
5) poliitikanõustaja: avaliku sektori õigusloomeliste ja andmetöötlusalaste algatuste nõustamine, Euroopa
andmekaitsepraktikat ühtlustavas ning Euroopa Komisjoni nõustavas töörühmas osalemine; ettekanded
Riigikogu põhiseaduskomisjonile ja õiguskantslerile;
6) sundija-karistaja: haldussunni ja väärteokaristuste kohaldamine, samuti hädaolukorras
andmekaitsemeetmete rakendamine töötleja kulul.
Ettekande põhitekst on koostatud nende rollide järgi.
1999. a loodud Andmekaitse Inspektsioon on Justiitsministeeriumi haldusalas 2007. aastast. Sellest ajast on
palgakattega ametikohtade arv olnud 18. Asutuse eelarve oli mullu
592 446 eurot. Võrreldes 2010. a kasvas eelarve 44 213 euro võrra.

Tagasivaade arvudes

Isikute ja asutuste teadlikkus isikuandmete ja avaliku teabe alal on
kasvanud, kui võtta aluseks meie poole pöördumised arvudes:
- viie aastaga on neli korda kasvanud selgitustaotluste ja
märgukirjade vastuste arv: 251-lt (2007) 940-ni (2011), lisaks tehti mullu meie infoliinile 816 kõnet (liin
avati 2009),
- üle seitsme korra on kasvanud kaebuste ja vaiete arv: 110-lt (2007) 818-ni (2011).
Ennetustöös juurutasime 2009. aastast kümnete ja sadade objektidega võrdlevad seired ning suurte ja
tundlike asutuste ja andmekogude põhjalikud „läbivalgustusauditid“ 2011. a viisime läbi 7 seiret ja 7 auditit.
Kolme aastaga kasvas üle kaheksa korra kaebusepõhise ja ennetava järelevalve käigus isikuandmete
töötlejatele ja avaliku teabe valdajaile tehtavate soovituste ja ettepanekute arv: 54-lt (2009) 442-ni (2011).
Reeglina sellest puuduste kõrvaldamiseks ja õiguspärase olukorra taastamiseks piisabki.
Trahvide ja sunnirahade arv kasvas samal ajal küll kolm korda (2009.a 12, 2011.a 38), kuid on endiselt väike.
Õigusaktide eelnõudele andsime 2010. a 21 arvamust ning 2011. a 41 arvamust.
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Töötaja (samuti tööotsija ja endise töötaja) isikuandmete ja privaatsuse temaatika on seadusandlikult kaetud
üksikute üldiste ja hinnanguliste normidega.
Ilmnes, et Eesti õigusteaduses on see temaatika süsteemselt
läbi töötamata. 2011. a jaanuaris avaldasime juhise
isikuandmete töötlemise kohta töösuhetes. See on mahukas
Privaatsus töösuhetes
õigusteaduslik dokument, mille koostamiseks kulus
õigusnõunik Maris Juha eestvõttel terve 2010. aasta. Meid
aitasid Kaubandus-Tööstuskoda, Ametiühingute Keskliit, personalitöö arendamise ühing PARE, tunnustatud
tööõiguse juristid ning Tööinspektsioon.
Laiemale avalikkusele avaldasime lühema kokkuvõtte 2011.a juunis „Juhis personalitöötajale – isikuandmed
töösuhetes“ koos ingliskeelse tõlkega.
Juhendmaterjali koostamist saatis ulatuslik meediakajastus. Koostöös personalitöö ühinguga PARE
korraldasime koolituste seeria. Tänavu jätkame koolitust koostöös Tööinspektsiooniga.
Juhendmaterjali põhjal viisime läbi siseriikliku seire. Samuti korraldasime ühise järelevalveauditi Läti
andmeinspektsiooniga Stockmanni kontserni töö- ja kliendisuhete alal.
2011. aastal panustasime analüütilises tegevuses rohkem sissepoole.
Viisime läbi majasisese ulatusliku haldusmenetluse auditi koos kohtulahendite ja õiguskirjanduse analüüsiga.
Eesmärk oli ühtlustada asutuse õiguspraktikat, tagada selle
arusaadavus ja põhjendatus ning vähendada menetlusvigu.
Parandasime metoodikat, töökorraldust ja dokumendivorme.
Analüütiline tegevus:

haldusmenetluse audit +
Teise suurema teemana analüüsisime mullu eraelu ja
sõnavabaduse kokkupuudet. Kohtusse jõuab selliseid asju
isikuandmed ja sõnavabadus
vähe ja need keskenduvad peamiselt laimu-temaatikale.
Sõnavabaduse piiramine peab olema tõsiselt kaalutletud
otsus. See paneb meile suure vastutuskoorma ning eeldab võimet teha väärtusotsuseid. Analüüsisime
põhjalikult Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendeid, olemasolevat kirjandust (mida Eestis on napilt) ja
Riigikohtu lahendeid. See on meile baasiks, millele tugineda kaebuste lahendamisel ja otsuste
põhjendamisel. Arutasime temaatikat ka inspektsiooni nõukojaga ning fikseerisime olulisemad põhimõtted
oma strateegiadokumendis – Andmekaitse Inspektsiooni tegevuspõhimõtetes. Samuti leppisime kokku Eesti
Ajalehtede Liiduga ühisseminari, mis toimub tänavu aprillis.
Koostöö

teiste

järelvalveasutustega

Koostöö ja kaasamine
kompenseerivad väiksust

või asutuste sisekontrolliüksustega
kompenseerimiseks väga oluline.

on

meile

väiksuse

Kindlatel rööbastel on infovahetus Politsei- ja Piirivalveametiga
politsei
andmekogude
ning
Siseministeeriumiga
rahvastikuregistri väärkasutuse seiramiseks. Rahvastikuregistri
väärkasutus näitas kasvutrendi, mistõttu kajastasime
probleemi ka ajakirjanduses ning karmistasime trahvipoliitikat.
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Mullu käivitasime regulaarse teabevahetuse ka Eesti E-tervise Sihtasutusega patsiendiandmete
väärkasutamise seiramiseks.
Kuna meie järelevalvetegevuses läheb aegajalt vaja kõrgetasemelist infotehnilist ekspertiisi, siis võimaldavad
Eesti Kohtuekspertiisi Instituut ning Registrite ja Infosüsteemide Keskus meil tänuväärselt kasutada
arvamuste küsimiseks nende eksperte.
Asjatundjate ja sidusrühmade kaasamiseks muutsime oma mitteametliku alalise ümarlaua inspektsiooni
põhimäärusega ettenähtud Nõukojaks. Nõukoda avaldab arvamust meie juhendite eelnõude ning
tegevusprioriteetide kohta, tõstatab omalt poolt teemasid ning vajadusel tegutseb žüriina tunnustuste
jagamisel.
Avalikkusega suhtlemiseks avasime lisaks inspektsiooni võrgulehele ka konto suhtluskeskkonnas Facebook.

Selgitustaotluste, infoliini kõnede ja kaebuste põhjal võib
öelda, et enimkorduvad teemad, millega isikud meie poole
pöörduvad, on viimastel aastatel samad:

Isikuandmed – mis on
enimkorduvad teemad meie poole
pöördumises?

-

isikuandmete
avaldamine
teise
isiku
poolt
suhtluskeskkondades
ja
eriti
suguvõsa-uuringute
portaalis;

-

võlateabe lubamatu avalikustamine. Eestis on küll
maksehäireandmete kättesaadavuse õiguslik režiim suhteliselt liberaalne, kuid võlgnike nimekirjade
lausavalikustamist on seadusandja siiski kitsendanud. Oluliseks pretsedendiks oli Riigikohtu lahend 2011.
a. detsembris, mis kinnitas meie seisukohta, et aegunud võlaandmete igavesti avalikustamine ei ole
lubatud ning tähtajaks on 13 aastat;

-

äriühingute juhatuse liikmete pahameel, et nende andmeid avaldatakse koos ühingu võla- vm
andmetega. Oleme seisukohal, et juriidiline isik tegutseb füüsiliste isikute kaudu ning seadusjärgsete
esindajate andmeid sisaldav äriregistri avalike andmete taasesitamine on lubatud, sh koos
võlaandmetega;

-

töökohtades näib inimestele kõige olulisemaks probleemiks olevat töötamine kaamera vaateväljas.

Avaliku teabe alal jätkasime 2009. a alustatud proaktiivset ja koordineerivat kurssi:

Ennetav ja koordineeriv kurss
avaliku teabe alal

-

-

võrdlevad seired kümnete ja sadade objektidega,
ulatuslikud koolitused (koostöös Rahandusministeeriumi
ja Riigikantseleiga korraldatud avaliku teabe ja
isikuandmete koolitused võimaldasid 2011. a teadmisi
täiendada
kõikide
omavalitsuste
esindajatel;

valitsusasutuste koolitus oli 2010. a);
juhendmaterjalide koostamine ja tutvustamine,
valitsusasutustesse avaliku teabe koordinaatorite määramine,
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-

koordinaatoritest võrgustiku kujundamine.

Proaktiivse ja koordineeriva lähenemise tõhusus on ilmne: 2008.a – 137 vaiet; 2009.a – 82; 2010.a – 54;
2011.a – 46 vaiet.
Tuleb ka arvestada, et kaebusepõhise järelevalve normid 2000.a. vastu võetud avaliku teabe seaduses on
disainitud eeskätt teabenõuete korrektse täitmise järelevalveks.
Täna on teabele juurdepääsu põhikanaliks asutuste võrgulehed (sh dokumendiregistrid) ning Eesti
teabevärav. Kaebusepõhisest järelevalvest uute teabekanalite osas ei piisa, põhirõhk tuleb panna
proaktiivsesse tegevusse – seired, analüüs, soovituste andmine ning võrgustiku käigus tagasiside saamine ja
probleemide väljasõelumine.
Tunnustan Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigi Infosüsteemi Ameti tegevust Eesti
teabevärava sisustamisel. Sobilik platvorm avaliku sektori ühtsele kontaktpunktile arvutivõrgus on nüüd
loodud. Ootan rakendusmäärust, mis sätestaks teabevaldajate täpsed kohustused oma tegevuse ja teenuste
kohta teabe esitamisel.
Panen suuri lootusi Riigikantselei veetavale projektile valitsusasutuste ühtse võrgunäo kujundamisel.
Omavalitsussektor on siin aga riigivõimust ette jõudnud. Tunnustamist väärib Viljandimaa omavalitsuste
algatatud ja Siseministeeriumi korraldatud kohalike omavalitsuste teenusteportaal. See on liitunud
omavalitsustele loonud ühesuguse kasutajasõbraliku võrgunäo.
Piiriüleste politseiliste ja siseturvalisuse andmekogude alal on Euroopa andmekaitseasutuste vahel tihe
koostöö. Kuid ka muul alal on kasvab vajadus andmekaitseasutuste koostöö järele.

Käivitasime Balti
andmekaitseasutuste ühise
järelevalvetegevuse

Põhja- ja Baltimaad on üha läbipõimunum majandusruum.
Piiriülesed järelevalved tagavad klientide ja töötajate
isikuandmete samaväärse kaitse üle riigipiiride. Ettevõtetele
annab see aga kindlustunde, et nõuded on riikides
ühesugused.

2011. a. alustasime pilootprojektina ühisauditit Läti andmeinspektsiooniga. Sellele järgnes Balti
andmekaitseasutuste kohtumine tänavu märtsis, kus leppisime kokku juba kolmepoolsed ühised
järelevalvetegevused.
Üle-euroopaliseks keskseks teemaks oli Euroopa Komisjoni algatatud andmekaitseõiguse reform. Ametlikult
avaldati küll reformipakett alles tänavu jaanuaris, kuid jõudis esimest korda laia avalikkuse ette juba 2011. a.
novembris.
Tuleb tunnistada, et pakutu oli pettumuseks. Miinused kaaluvad plussid üles. Esitan kokkuvõtlikult vaid
mõned märksõnad:
1) senisest ajaproovile vastupidanud direktiivist saab ilmse üleregulatsiooni tunnustega määrus;
raamõigust on ebamõistlik normida otsekohalduva aktiga;
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2) andmesubjektide õiguste kaitse muutub oluliselt kohmakamaks ja aeglasemaks – kõik olulisem tuleb
kooskõlastada Euroopa Komisjoni ja andmekaitsenõukoguga, kes võivad sekkuda andmekaitseasutuste
mistahes üksikotsustesse;
3) isikuandmete töötlejate halduskoormus kasvab oluliselt;
4) Euroopa Komisjonile delegeeritakse äärmiselt lai
Euroopa andmekaitseõiguse
seadusandluse õigus sisulistes küsimustes;
reform
5) kõik see võimaldab ahendada meile harjumuspärast
põhjamaist avatud ühiskonda;
6) üldisele andmekaitsemäärusele lisanduv politsei- ja
kriminaalvaldkonna andmekaitse eridirektiiv ületab Euroopa Liidu seadusandlikku pädevust.
On asjakohane märkida, et justiitsasjade peadirektoraadis valminud reformipaketti on tugevalt kritiseerinud
ka teised Komisjoni peadirektoraadid. Samuti on osutatud, et paketil puudub tõsiseltvõetav mõjuanalüüs
(negatiivne hinnang Komisjoni mõjuanalüüsi laudkonnalt). Väide reformi abil säästetavast 2,3 miljardist
eurost on näide soovmõtlemisest, halduskoormust kasvatav reform saab kulusid üksnes suurendada.

Austusega

Viljar Peep
Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor
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1. SELGITAJA JA TEAVITAJA

1. SELGITAJA JA TEAVITAJA
Selgitaja ja teavitaja roll hõlmab selgituste jagamist ja teadlikkuse tõstmist isikuandmete kaitse ja avaliku
teabe alal. Selgitamine ja teavitamine hõlmab kõiki osapooli: nii andmesubjekte kui ka isikuandmete
töötlejaid, nii avaliku teabe valdajaid kui ka selle küsijaid. Selgitus- ja teavitustööd teeme nii
individuaaltasandil (isikute selgitustaotlustele ja asutuste nõudekirjadele vastamine, nõuandetelefon) kui ka
avalikul tasandil (koolitusüritused, meediatöö). Kui konsultatsioonid puudutavad õigusaktide koostamist või
avaliku sektori infosüsteemide loomist või ümberkorraldamist, siis käsitleme neid poliitikanõustaja rollina
(vt ettekande 3. peatükk).
Selgitaja ja teavitaja roll hõlmab ka abimaterjalide koostamist, mida peamiselt avaldame enda võrgulehel.
Nendes selgitame isikute õigusi, abistame avalduste ja taotluste esitamisel jne. Materjalide koostamine
õiguspraktika parendamiseks ja ühtlustamiseks ehk nn pehme õiguse loomine on kaetud õigustavade
kujundaja rolliga (vt ettekande 4. peatükk).
Selgitus- ja teavitustöö aitab probleeme ära hoida ning vähendab järelevalvetegevuse mahtu.

1.1. Selgitustegevus
Isikute saadetud kirjalikke selgitustaotlusi laekus 2011. aastal kokku 654, neist valdav enamus ehk 601 olid
isikuandmete kaitse suunal. Enim küsimusi tekitanud teemadeks oli andmete avalikustamine seoses
maksehäiretega ning sugupuu koostamine ja avalikustamine võrgulehel geni.com.
Riigiasutuste nõudekirju oli märgatavalt vähem kui isikute selgitustaotlusi – kokku 122, neist 79 puudutas
isikuandmete kaitse teemat ning 43 teabe avalikustamist.
Lisaks kirjalikele selgitustaotlustele soovivad paljud ettevõtted ja asutused meilt suulist nõustamist
kohtumise vormis. Mõned näited:
•

Eesti Kindlustusseltside Liit (edaspidi EKSL) on pikemat aega soovinud luua oma „musta nimekirja“
kindlustuspettuste kohta. 2010. pidas EKSL kõnelusi Rahandusministeeriumiga, et viia
kindlustustegevuse seadusesse säte, mis annaks kindlustusseltsidele õiguse senisest märksa
ulatuslikumaks
andmete
vahetamiseks.
Meie
vastuseisu tõttu jäi see 2010. a eelnõust välja. Eelmisel
aastal tõstatas EKSL „kõrgendatud riskiga isikute“
Kindlustusandjad soovivad luua
kohta andmete vahetamise teema uuesti. Kohtumiste
kõrgendatud riskiga isikute
käigus täpsustas EKSL, et andmeid soovitakse vahetada
andmekogu
nii valeandmeid esitanud klientide kui ka kannatanute
ja kindlustatud isikute kohta, eesmärgiga ennetada ja
tuvastada kindlustuspettusi ning hinnata potentsiaalse
kliendi kindlustusriski. EKSL soovib selleks teha sarnaselt maksehäireregistrile IKS § 11 lõigetele 6 ja 7
tuginedes andmekogu, kuhu andmeid sisestaksid ja kasutaksid EKSL liikmed. Selgitasime, et IKS § 11
lõiked 6 ja 7 annavad siiski aluse vahetada vaid lepingulisest suhtest tekkinud andmeid, seega ei saa
see aluseks olla kannatanute kohta andmete vahetamisele ja võimalik, et ka mitte kindlustatud
isikute andmete vahetamisele.
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•

Lähtudes meie poolt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile saadetud kirjast nutiarvestite
kasutuselevõtu kohta (loe lisaks ka ettekande punktist 2.2.3.) kaasati meid ASi Elering Andmelao
projekti juhtrühma. Andmeladu hakkab säilitama elektri mõõteandmeid ning võimaldab elektrituru
avanemisel elektri mõõteandmete vahetamist elektrituru osaliste vahel. Mõõteandmete vahetus on
oluline eeldus, et Eesti elektritarbijad saaksid alates
2013. a valida ja muuta elektri tarnijaid.
Mõõteandmeid hakatakse koguma tunni täpsusega,
AS Elering loob andmelao, kust
säilitatakse 10 aastat ning elektrimüüjatele
elektrituru osalised hakkavad
väljastatakse üksikkliendi kohta talle pakkumise
tegemiseks kuni 3 a vanuseid andmeid. Andmelao
saama elektri mõõteandmeid
pidajaks saab olema AS Elering. Projekti tegevus
jätkub 2012. aastal.

•

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu liikmed koos eri valdkondade
organisatsioonidega, kes 2011. aasta kevadel olid loomas Eesti E-teenuste Sihtasutust, kohtusid
meiega, et arutada isikuandmete kaitse seaduse mõjusid e-kviitungi projekti kontseptsioonile.
Nimetatud projekt annab liitunutele võimaluse loobuda kaardimakse korral paberkviitungist. Selle
asemel edastatakse digitaalne kviitung isikule loodud ja igal ajal juurdepääsetavale kontole.

•

Soome ettevõtja Tilaajavastuu.fi vahendab Soome ettevõtjatele andmeid, mida neil on kohustus
koguda Soome seaduse kohaselt. Nimelt paneb Soome lepingupartneri vastutuse seadus ehitus- ja
kinnisvarasektori ettevõttele kohustuse kontrollida lepingupartneri töötajate sotsiaal- ja
pensionimaksete tasumist töötaja päritoluriigis (eeskätt aktuaalne renditööjõu puhul). Kuivõrd
Soomes töötab palju eestlasi (paljud renditööjõuna), käis Soome ettevõtja meie juures uurimas,
kuidas nad saaksid oma teenuse jaoks Eestist andmeid. Avalike andmete osas (Äriregister, Ametlikud
Teadaanded) ei ole takistusi – need on vabalt taaskasutatavad. Lisaks soovis ettevõte aga saada ka
Sotsiaalkindlustusameti
poolt
tööandjale
väljastatavaid
tõendeid.1
Seletasime,
et
Sotsiaalkindlustusamet võib tõendeid otse Soome ettevõtjale väljastada kas töötaja nõusolekul, kui
Soome ettevõtja tegutseb tööandja esindajana või kui seda näeb ette Eesti seadus või Euroopa Liidu
otsekohalduv õigusakt.

•

Üks ettevõte käis meiega konsulteerimas, kas ta võib hakata tegema liiklusrikkumiste salvestusi, et
neid siis internetis avaldada. Selgitasime, et sõidukite numbrimärgid ning isikud ei tohi olla
tuvastatavad.

•

Tartu Ülikooli Geenivaramu käis konsulteerimas seoses mitmete uute plaanidega. Et uurida inimeste
kronotüüpide (inimeste käitumises väljenduvad öise ja hommikuse aktiivsusega kronotüübid)
seoseid inimeste käitumusliku aktiivsuse, elukutse ja ruumilise käitumisega, soovib geenivaramu
saada andmeid mobiiltelefonioperaatoritelt. Mobiilioperaatorid edastavad kõnetoimingute
väljavõtted turvalise andmekanali kaudu TÜ Geenivaramule, kus andmete isikute tuvastamise võtit
hoitakse välismaailmast eraldatud kodeerimisserveris ning uurijatele on uuritavate identiteet
tuvastamatu. Teiseks plaanib geenivaramu täiendada oma andmekogu olemasolevate
andmebaaside kaudu. 1993. aastal alustati Eestis vastsündinute sõeluuringut fenüülketonuuria
(PKU) ja 1996. aastal kaasasündinud hüpotüreoosi suhtes. Uuringu käigus täidetakse nn PKU kaart ja

Euroopa Liidu määruse nr 883/04 artiklite 11-16 ja määruse nr 987/09 artikli 19 kohaselt väljastatav tõend.
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võetakse vereproov (veretäpid absorbeerival paberil). PKU andmebaas (eelkõige vastsündinu kaal,
pikkus, isikukood, ema nimi jt.), koos filterpaberil oleva kuivanud vereplekkidega on üks sellistest
andmebaasidest, mida saaks kasutada geenivaramu edasiarendamisel. Selleks aga tuleb esmalt
saada uuringus osalenud täiskasvanuks saanud lastelt informeeritud nõusolek.

1.2. Nõuandetelefon
2009. a seadsime sisse nõuandetelefoni, kuhu saab helistada igal tööpäeval 4 tunni jooksul. 2011. a jooksul
tuli nõuandetelefonile kõnesid 816, neist 615 puudutasid isikuandmete kaitset, 111 avaliku teabe seaduse
rakendamist ja 90 delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimist.
Enim helistajaid oli mures selle pärast, et nende isikuandmed
on kättesaadavad sugupuu koostamise võimalust pakkuval
võrgulehel (geni.com). Avaldasime selle kohta kodulehel
selgituse. Ühel juhul tegime andmete avaldajale ettekirjutuse
koos sunniraha hoiatusega, sest meie poolt eelnevalt tehtud
ettepanekuga avaldaja ei nõustunud (ettekirjutus täideti).

Ilma nõusolekuta ei või sugupuud
internetis avalikustada

Väga paljud neist, kes on enda isikuandmed otsingumoori abil internetist leidnud, on ettevõtete juhatuse
liikmed. Suurt hulka neist häirib just nende isiku seostamine ettevõtte võlainfoga. Seetõttu tuleb meil
pidevalt selgitada, et äriregistris on ettevõtte juhatuse nimi ja isikukood ning ettevõtte kontaktandmed (mis
vahel võivad ühtida juhatuse liikme kontaktandmetega) seaduse kohaselt avalikud ning neid võib
taaskasutada.
Üha enam on tekkinud küsimusi tööandja õiguste kohta töötaja isikuandmete töötlemisel. Helistajateks on
valdavalt töötajad, kes tihti kurdavad ettevõttesse paigaldatud kaamerate üle. Samas on nõu küsima
hakanud ka tööandjad (näiteks töötajate andmete välismaal asuvasse emaettevõttesse edastamise kohta).
Kuivõrd meil on koostatud põhjalik juhendmaterjal, suuname helistajad seda lugema.
Tüüpilisemad küsimused on veel volikogu liikmete poolt valla/linna asutustelt teabe nõudmise ning
korteriühistute arvetele võlglaste andmete märkimise kohta. Aasta alguses tuli kõnesid soovimatu
valimisreklaami, kevadel kooli sisseastumise ankeetides nõutud isikuandmete kohta.
Palju laekub küsimusi ka kohalikelt omavalitsustelt, kellelt tahetakse tihti saada kinnistusraamatu või
rahvastikuregistri andmeid. See, et kohalikul omavalitsusel on juurdepääs registritele, ei tähenda, et ta võiks
neist registritest ükskõik kellele andmeid vahendada. Küsija
peab pöörduma ise otse nende registrite poole.

Kohalik omavalitsus ei ole
registriandmete vahendaja

Nõuandetelefonile helistas endiselt ka palju asutusi, kes soovisid
konsulteerida avalikule teabele juurdepääsupiirangute seadmise
aluste ja korra osas (mh riigihanke dokumentidele) ning
ettevõtteid, kes soovisid juhendamist delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimismenetluses.
Mõnevõrra vähem küsimusi on tulnud lapsevanemate õiguste kohta saada infot lapse kohta, eeskätt koolilt
ja tervishoiuteenuse osutajalt (üks lapsevanem keelab, teine nõuab).
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Kui varasematel aastatel oli sagedaseks probleemiks Ametlikes Teadaannetes avaldatud isikuandmed, siis
seoses Ametlikele Teadaannetele avaldamise lõpptähtaegade kehtestamisega on see teema vaibunud.
Nõuandetelefonile helistajate kõige enam korduvate küsimuste alusel täiendame oma kodulehel rubriiki
„korduma kippuvad küsimused“.

1.3. Andmekaitse Inspektsiooni aastakonverents
Andekaitse Inspektsioonil on saanud tavaks korraldada rahvusvahelisel isikuandmete kaitse päeval
aktuaalseid andmekaitse teemasid käsitlev kõikidele soovijatele vaba sissepääsuga konverents. 2011. a 28.
jaanuaril toimunud, järjekorras 5. konverentsil pealkirjaga "Isikuandmete kaitse piirialadel" tutvustasime
mõned päevad varem avalikustatud juhist isikuandmete töötlemise kohta töösuhetes. Konverentsi teise
teemana arutlesime isikuandmete töötlemise üle meedias. Nii nagu ka 2010. a konverents oli omamoodi
avalöögiks töösuhetes isikuandmete töötlemise teema põhjalikumale käsitlemisele, andis ka 2011. a
konverents meile tõuke hakata süsteemsemalt uurima väljendusvabaduse ja eraelu puutumatuse vahekorda
(loe selle kohta täpsemalt ettekande punktist 4.2.3.). Konverentsil osales ligikaudu 200 inimest.

1.4. Koolitused
Koolitustegevuses jätkasime 2009. a valitud strateegiaga korraldada ainult nö hulgikoolitusi. Jaekoolitusi
üksikutele asutustele, ettevõtetele ega organisatsioonidele me enam reeglina ei korralda, selle niši täidab
erasektor. Piirdume suurte koolitusürituste korraldamisega, koolitajate koolitamisega ning eeskätt
juhendmaterjalide koostamisega.
Koostöös Rahandusministeeriumiga jätkasime 2010. a alustatud koolitussarja riigi- ja kohaliku omavalitsuse
asutuste avaliku teabe eest vastutavatele ametnikele. 2-päevaseid koolitusi toimus 2010-2011 kokku 10.
Koolitus hõlmas lisaks avaliku teabe regulatsioonile ka ülevaadet isikuandmete kaitse alustest ja reeglitest.
Teemal isikuandmed töösuhetes viisime läbi koostöös Eesti personalitöö arendamise ühinguga PARE neli
koolitust, kokku ca 200 personalijuhile. Isikuandmetest töösuhtes, aga ka üldisemalt isikuandmete kaitse
õigusest kui ka avaliku teabe seadusest rääkisime Tööinspektsioonile kokku kolmel koolitusel, mis hõlmas
tervet asutuse personali.
Isikuandmete kaitse ja avaliku teabe seaduse teemadel oleme teinud ühekordsed koolitused Riigikontrollile,
maavalitsuste ning Haridus- ja Teadusministeeriumi haridusjärelevalve ametnikele ja Dokumendihaldurite
Ühingule.
Isikuandmete töötlemisest ametnike poolt käisime rääkimas veel ka Tallinna Linnavalitsusele, andmekaitsest
üldisemalt Politsei- ja Piirivalve kodakondsus- ja migratsiooniosakonna konverentsil.
ASi Eesti Energia palvel tegime neile koolituse isikuandmete kaitsest, otseturustamisest ning isikuandmetest
töösuhetes. ASi Ekspress Grupp soovil käisime ajakirjanikele taas kord selgitamas meedias isikuandmete
avaldamise temaatikat ning tutvustasime sellega seonduvat Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikat.
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1.5. Artiklid ja meediakajastus
Ennetav, kasvatav ja hariv tegevus on üks meie prioriteetidest. Me ei jõuaks kaugele, kui kulutaksime oma
väikese ressursi koolitusüritustele, kust paremal juhul võtab osa 100 inimest. Kõik teemad ka ei eelda
põhjalikku koolitust – pigem on vaja infokilde, mis juhivad tähelepanu ohtudele ja ajendavad inimesi endid
tähelepanu pöörama oma õigustele eest seismisele.
Tavapärane asutuse võrgulehe pidamine on vajalik, kuid kaugeltki mitte kõige efektiivsem meede inimesteni
jõudmiseks. Võrgulehelt info otsimine eeldab teatavat eelnevat teadlikkust või huvi teema vastu. Selle
asemel, et oodata, kuni sihtgrupp tuleb ja otsib meie võrgulehelt vajaliku info üles, paneme suurt rõhku info
aktiivsele levitamisele. Meedia on väga võimas vahend asjakohase teabe levitamisel ja seeläbi ühiskonna
teadlikkuse tõstmisel. Meediaga suhtlemine eeldab aga pidevat valmisolekut ükskõik millist meisse puutuvat
teemat kommenteerida ning oskust „tõlkida“ juriidiline tekst üldiselt arusaadavaks. Andmekaitse
Inspektsioonis on ametis avalike suhete nõunik (kellel on asutuse väiksuse tõttu ka muid tööülesandeid).
Meie seisukohta küsisid ajakirjanikud eelmisel aastal rohkem kui 100 korral, sh sellistel teemadel nagu
autode odomeetri näidu kontrollimine (asusime seisukohale, et odomeetri näit ei ole isikuandmed, kui seda
ei seostata auto omanikuga), Google’i tänavavaade, eraparklate omanike poolt sõidukiomaniku andmete
hankimine.
Kõige intensiivsema meediahuvi tõi kaasa meie isikuandmeid töösuhetes käsitleva juhendmaterjali
avaldamine 2011. a jaanuaris - mitmed tele- ja raadiokanalid kajastasid seda uudistes. Andsime avaldamise
päeval 3 intervjuud televisioonis (ETV Aktuaalne Kaamera ja Venekeelsed Uudised, Kanal2 Reporter, Pervõi
Baltiiski Kanal), 2 raadiointervjuud ning esinesime Vikerraadios „Huvitaja“ saates. „Huvitaja“ saatele
andsime intervjuu 2011. a veel ka töökohtade videojärelevalve teemal.
Mitmel korral esineti 2011. a meedias kahetsusväärse väitega, nagu takistaks andmekaitse ametnikel oma
ülesannete täitmist. Nii rääkis Viljandi maavanem ETV hommikuprogrammis "Terevisioon", et Viljandit
tabanud A-hepatiidi puhanguga võitlemisel on takistuseks osutunud andmekaitse seadus, mis ei võimalda
ennetajatel
jõuda
abivajajateni.
Selle
väärarusaama
kummutamiseks võtsime sõna meedias, märkides, et tegemist
on taas olukorraga, kus andmekaitse on sobiv vabandus
Kahetsusväärsed väärarusaamad:
ametnike mugavusest tingitud abitusele („Andmekaitse ei
takista hepatiidileviku tõkestamist“ ajalehtedes SL Õhtuleht ja andmekaitse takistab lastekaitset
Eesti Päevaleht ning Rahvusringhäälingu võrgulehel).
ja hepatiidileviku tõkestamist
Kuivõrd just lastekaitse vallas on sellised arvamused eriti
massilised, andis Õiguskantsler koostöös meie inspektsiooniga välja juhise abivajavast lapsest teatamise
kohta.
Omal algatusel oleme selgitanud juhatuse liikmete isikuandmete avalikkust, koolides videovalve kasutamist,
fotode internetti ülespaneku lubatavust jpm. 2011. a avaldasime ka mitmeid pikemaid artikleid isikuandmete
kaitse teemal:
• 21.04.11 Õpetajate Leht „Turvalisemat liiklemist internetis saab siiski õpetada“;
• 03.06.11 Postimees „Andmekaitse ei takista abivajavast lapsest teatamast“;
• 03.06.11 Delfi „Kas arst võib HIV-positiivse seksuaalpartnerit teavitada?“;
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•
•
•
•
•

11.03.11 Õpetajate leht „Videovalve koolis peaks olema viimane abinõu“;
8.11.11 Postimees „Ärimaitseline heategevus“;
30.11.11 Postimees „Tööalane ja erakirjavahetus olgu lahus“;
27.12.11 Äripäev „Isikuandmete väärkasutusel karmid tagajärjed“;
Artikkel avaliku teenistuse aastaraamatus.

Lisaks meedia kaudu info levitamisele avasime eelmisel aastal Andmekaitse Inspektsioonile konto
suhtlusvõrgustikus Facebook. Tänaseks on meie jälgijate arv kasvanud tublisti. Head meelt teeb, et meie
valdkonna jälgijate hulgast on tõusnud aktiivsem grupp, kes tõstatab tulisematel teemadel sisulisi arutelusid.
Tänuväärne on sotsiaalvõrgustiku kanal just seetõttu, et see võimaldab viia privaatsuse kaitse ja ühiskonna
läbipaistvusega seotud valdkondade uudised nendeni, kes ise on lehel huvi üles näidanud. Selle kanali
plussiks on nooremate inimeste kaasatus ning samuti on see sobiv populaarteaduslike uudiste edastamiseks,
mida inspektsiooni ametliku kodulehe formaat alati ei võimalda.
Koostöös Lasteveeb OÜ-ga valmis eelmisel aastal multifilm: „Juss
ei jaga oma andmeid“. Multifilm on mõeldud eeskätt lasteaia
vanemate rühmade ja noorema kooliastme lastele. Leidsime, et
juba päris algusest tuleks juurutada suhtumist, et enese andmete
avaldamisesse tuleb suhtuda ettevaatuse ja kõrge teadlikkusega.
Multifilm aitab lastele omases keeles tähelepanu pöörata, et
loosimistes ja muudes tarbijamängudes osalemisega, andes oma
isiku- ja kontaktandmeid, võivad nad hakata saama koju, e-postile
ja SMS-dega reklaami. Multifilm kutsub teadlikkusele, selgitades,
kuidas soovimatust reklaamist vabaneda. Multifilmiga seoses
tegime ka Facebooki fännikampaania (mis osutus väga
populaarseks) ja loosisime välja mälupulgad.
Järgmiseks aastaks oleme valinud vanusegrupiks põhikooli- ja
gümnaasiumi astme õpilased, et tõsta nende teadlikkust privaatsuse kaitse küsimustes. Algust sai tehtud
interaktiivse andmekaitse teemalise mängu ja tegelaskuju loomisega – kampaania „Päästa Liisa ID“ valmib
2012. aasta algul.
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2. ÕIGUSTAVADE KUJUNDAJA
Isikuandmete kaitse seaduse mõju hõlmab kõiki ühiskonna sektoreid. Avaliku teabe seadus on kohustuslik
kõigile asutustele ning veel mitut liiki eraõiguslikele isikutele. Laia reguleerimisala tõttu viitavad mõlemad
seadused üldprintsiipidele (vt nt IKS § 6) ning hinnangulistele õigusmõistetele (nt avalik huvi, ülemäärane
kahjustamine).
Mõlemad seadused tegelevad teabe- ehk informatsiooniliste õigustega, mida mõjutab infoühiskonna ja –
tehnoloogia kiire areng. Mõlemaid seadusi tuleb kohaldada koosmõjus teineteisega ning kümnete
valdkondlike eriseadustega. Seetõttu on hädavajalik anda tõlgendusi ja soovitusi õiguspraktika
parendamiseks ja ühtlustamiseks. Andmekaitse Inspektsiooni pädevus anda soovituslikke juhiseid tuleneb
isikuandmete kaitse seadusest (§ 33 lg 1 p 5) ning avaliku teabe seadusest (§ 50 lg 1 p 5). Hea haldustava
näeb ette asjaosaliste isikute ja asutuste kaasamise nende väljatöötamisse. Loomulikult teeme seda
kaasamise printsiipi rakendades.
Poliitikanõustaja rollist (kus teeme ettepanekuid seadusandjale ja teistele regulaatoritele) erineb
õigustavade kujundaja roll selle poolest, et siin püüame kehtivate seaduste raames ise aktiivselt
õiguspraktikat suunata ja kujundada.
Kuna isikuandmete kaitse alusnormid on paika pandud rahvusvahelises õiguses ning ka probleemid on sageli
piiriülesed, siis võtame osa õigustavade kujundamisest ka rahvusvahelisel tasemel. Mõjukamaks töövormiks
on andmekaitsedirektiivi art. 29 alusel moodustatud Euroopa andmekaitseasutuste töörühm.

2.1. Andmekaitse Inspektsiooni nõukoda
Andmekaitse Inspektsiooni nõukoja kutsusime kokku 2011. a kevadel. Inspektsiooni nõukoja eesmärk on
edendada isikuandmete kaitse ja avaliku teabe alast arutelu, kaasates asjatundjaid ja avalikkuse esindajaid,
ning nõustada inspektsiooni eriti just õigustavade kujundamise alal. Inspektsiooni nõukoja koosseisu kinnitab
ja kutsub kokku peadirektor. Varem on inspektsioon kasutanud sarnast arutelu viisi mitteametliku ümarlaua
vormis, kuid nüüdne inspektsiooni nõukoda on kinnitatud asutuse põhimäärusega kui ametlik ja alaline
nõuandev organ.
Nõukoja liikmetena on kaasatud juriste, teadlasi ja ajakirjanikke, kelle ülesandeks on nõustada inspektsiooni,
lähtudes kõige laiemast ühiskonnapildist.
2011.a toimus kolm kohtumist. Kohtumistel arutame nii meie endi poolt tõstatatud teemasid kui ka nõukoja
liikmete tähelepanekuid, muresid, küsimusi.
Mais toimunud kohtumisel tutvustasime oma tegevuspõhimõtete dokumendi projekti. Lisaks tegi Sandra
Mikli Justiitsministeeriumist ülevaate avaliku sektori informatsiooni taaskasutamise direktiivist2 ja Komisjoni
poolt tehtud etteheidetest Eestile selle ülevõtmisel. Nõukoja liikmed tõstatasid apteekides delikaatsete
isikuandmete (terviseandmete) töötlemise korralduse teema. Apteekides ei ole reeglina võimalik ravimeid
2

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta.
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osta ega proviisoriga nõu pidada ilma, et inimene oleks sunnitud jagama enese terviseseisundit puudutavat
infot teistele apteegis viibijatele. Selline olukord tekitab kõikides osapooltes ebamugavust. Pöördusimegi
Sotsiaalministeeriumi poole ettepanekuga täiendada apteekide pidamist reguleerivat määrust.
Oktoobri kohtumisel esitasime nõukoja liikmetele arvamuse avaldamiseks otseturustamist käsitleva juhise
projekti (juhise avaldamine jäi 2012. aastasse). Nõukoja liikmetelt laekus mitmeid märkusi ja ettepanekuid.
Nõukoja liikmed omalt poolt tõstatasid laste meedias käsitlemise teema. Kirjutasime sel teemal arvamusloo
ajalehte Postimees ning otsustasime pühendada sellele teemale 2012. a aastakonverentsi.
Novembri kohtumisel esitasime nõukoja liikmetele kõige läbipaistvamate asutuste kandidaadid, kelle hulgast
palusime nõukoja liikmetel välja valida võitjad. Eelnevalt olime sõnastanud kriteeriumid, mis teevad ühest
asutusest läbipaistva asutuse. Hindamise aluseks võeti asutuse võrgulehel olev teave ja selle esitamise viis.
Asutuste väljavalimine ja võitjaks kuulutamine jäid 2012. aastasse.
Nõukoja liikmed omalt poolt uurisid, kas IP-aadressi tuleb käsitleda isikuandmetena, kui isik ei ole IP-aadressi
kasutamise kontekstis tuvastav.

2.2. Juhised
Terve 2010.a koostasime juhist isikuandmete töötlemise kohta töösuhetes. Juhise, mis sisaldas nii analüüsi
kui järeldusi, avaldasime 2011.a jaanuaris. Kuivõrd see dokument oli nii mahukas (83 lk), oodati, et me
koostaksime lühida kokkuvõtte kõige olulisemate reeglite
kohta. Nii avaldasimegi 2011.a kevadel lühijuhise „Juhis
Kõige olulisemad reeglid
personalitöötajale – isikuandmed töösuhetes“ (18 lk).

isikuandmete töötlemise kohta

Andsime oma panuse ka Õiguskantsleri poolt koostatud juhise
töösuhetes nüüd lühivormis
„Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse“ koostamisse.
Vajadus sellise juhendi järele oli väga suur, sest alatasa tõid
erinevad asutused andmekaitse ettekäändeks, miks nad ei saa laste õiguste eest seista. Juhend sisaldab
selgitusi nii lastega töötavale spetsialistile kui igale inimesele, kes puutub kokku abi vajava lapsega. Juhend
puudutab ka lapsevanema õigust saada infot olukorras, kus lapsevanem ise on lapse abivajaduse põhjuseks
ning kujutab ohtu last aitavatele spetsialistidele.
Lisaks tõlkisime eesti keelde Kanada Ontario provintsi teabe- ja andmekaitse voliniku poolt koostatud juhise
„Lõimitud andmekaitse 7 põhimõtet“ (ingl. k „Privacy by Design“). Kui varasemalt pandi rõhku andmekaitset
tõhustavatele tehnoloogiate (Privacy-Enhancing Technologies, PET), siis lõimitud andmekaitse läheb
kaugemale. Lõimitud andmekaitse edendab vaatenurka, et eraelu puutumatus peaks vaikimisi olema tagatud
iga isikuandmeid töötleva organisatsiooni töökorraldusega. Selleks annabki Kanada Ontario provintsi teabeja andmekaitse volinik organisatsioonidele 7 soovitust:
•
•
•
•
•

andmekaitsega tuleks tegeleda ennetavalt, mitte tagantjärele;
andmekaitse olgu vaikimisi alati isikule tagatud sõltumata inimese enda aktiivsusest;
andmekaitsega tuleb arvestada juba süsteemi üles ehitamisel, äritegevuse planeerimisel;
pole mõtet luua illusiooni, et vastandlikke huve on võimalik saavutada üheaegselt, kui see nii ei ole;
andmete kaitse tuleb tagada kogu andmete elueaks (kuni nende hävitamiseni);
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•
•

mistahes äritegevus peab olema läbipaistev, vastama antud lubadustele ning kasutatavaid
tehnoloogiaid peab olema võimalik kontrollida;
olge kasutajakeskne (kasutage andmekaitse vaikimisi seadeid, asjakohaseid hoiatusi ning
julgustavaid kasutajasõbralikke valikuid).

2.3. Rahvusvaheline koostöö õigustavade ühtlustamiseks
2.3.1. Euroopa andmekaitseasutuste töörühm
Euroopa andmekaitsedirektiivi (direktiiv 95/46EÜ) artikli 29 alusel loodud Euroopa andmekaitseasutuste
töörühm on Euroopa Komisjoni juures tegutsev töörühm, mis annab soovituslikke juhiseid nii Komisjonile kui
ka üldsusele. Töögrupi liikmeteks on kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide andmekaitse asutused, Euroopa
Komisjon ja Euroopa andmekaitseinspektor ning vaatlejatena osalevad mitmed muud andmekaitseasutused.
Kokku andis töörühm 2011. aastal välja 8 arvamust, millest meie jaoks kõige olulisem oli arvamus
isikuandmete töötlemiseks vajaliku nõusoleku määratluse
kohta. See arvamus kinnitas mitmeid meie poolt
Euroopa andmekaitseasutuste
varasemalt praktikas välja kujundatud seisukohti (nt ette
täidetud ristikestega vastuste, tüüptingimustes nõusoleku
töörühm avaldas põhjaliku selgituse
võtmise ning nõusoleku tõendamise kohustuse kohta).

isikuandmete töötlemise nõusoleku
võtmise tingimuste kohta

Seoses elektritarbimise kaugloetavate arvestite peatse
kasutuselevõtuga on aktuaalne arvamus arukate arvestite
kohta. Lisaks sellele avaldas töörühm arvamused
rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud andmekaitseküsimustes, käitumispõhise
internetireklaami kohta, nutiseadmetes kasutatava positsioneerimisteenuse ning RFID-rakenduste mõjude
kohta, ning broneeringuinfo kuritegevuse vastases võitluses kasutamist käsitleva direktiivi ettepaneku kohta.
Arvamuste andmise kõrval tegeles töörühm aktiivselt andmekaitseõiguse reformiga, mis sai alguse juba
2010. aastal, mil Euroopa Komisjon andis välja teatise (COM (2010)609) „Terviklik lähenemisviis
isikuandmete kaitsele Euroopa Liidus“. 2011. alguses tänas töörühm Euroopa Komisjoni reformi algatamise
eest ning soovitas tähelepanu pöörata andmesubjektide õiguste, andmete piiriüleses liikumises vastastikuse
tunnustamise ja töörühma pädevuse tugevdamisele, vastutuse põhimõtte ja lõimitud andmekaitse (privacy
by design) senisest suuremale tähtsustamisele, liikmesriikide andmekaitseasutuste rahastamisele ja
sõltumatusele. Euroopa Komisjoni soovil avaldas töörühm arvamust kolmes konkreetses küsimuses: kas
isikuandmete erikategooriate mõiste vajaks muutmist, kas isikuandmete töötlemisest teavitamise süsteem
vajaks muutmist ning milline on liikmesriikide praktika kohalduva õiguse ja sellest tulenevalt pädeva
andmekaitseasutuse kindlaksmääramisel.
Kuivõrd kogu aeg oli räägitud andmekaitsedirektiivi ümbervaatamise vajadusest, tuli 2011. aasta lõpus
üllatusena andmekaitsemääruse eelnõu (tõsi, ametlikult avalikustati määrus alles 2012.a alguses).
Varasemalt ei olnud algatatud diskussiooni õigusliku reguleerimise instrumendi vahetamisest ja direktiivi
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Andmekaitsereform: Euroopa
Komisjon tahab liikmesriikide oma
seaduste asemel tervele Euroopale
otsekohalduvat määrust

asemel määruse kehtestamisest. Samuti tuli üllatusena
oma detailsuselt määrust meenutav politsei ja
kriminaalõiguse valdkonna andmekaitsedirektiivi eelnõu.3

Euroopa Komisjon põhjendas direktiivi asemel määruse
kehtestamise vajadust sooviga tugevdada õigust
privaatsusele
internetis
ja
edendada
euroopa
võrguteenustel põhinevat majandust. Komisjon nentis, et
alates andmekaitsedirektiivi vastu võtmisest 1995. a on liikmesriigid kogu aeg rakendanud selle reegleid
erinevalt. Üks seadus senise 27 asemel kaotaks ära praeguse killustumise ja kuluka administratiivse koorma
ning aitaks ettevõtetel säästa ca 2,3 miljardit aastas. Määrus aitaks tugevdada tarbijate usaldust internetis
osutatavate teenuste vastu, mis on nende teenuste kasvu, uute töökohtade ja Euroopa innovatsiooni
eelduseks.
Vaatamata Euroopa Komisjoni kõlavatele põhjendustele ei ole liimesriigid määruse kehtestamise osas sugugi
ühel meelel. Meie hinnangul (mis mitmes punktis ühtib ka teiste riikide arvamustega) on isikuandmete
kaitse üldmääruse eelnõuga järgmised probleemid:
•

Mahukam ja otsekohalduv raamõigusakt vähendab õiguskindlust

Nii tänane andmekaitsedirektiiv kui ka isikuandmete kaitse üldmääruse eelnõu on eelkõige üldosa seadused
ehk raamõigusaktid – vt eelnõu artikleid 1-32. Oluliselt detailiseeritud ja otsekohalduv raamõigus, mis
kohaldub kõigil tegevusaladel kõigile andmetöötlejaile, ei suurenda, vaid vähendab õiguskindlust.
Raamõiguse mõisted ja põhimõtted on suurel määral abstraktsed ja hinnangulised.
Kuna üldosale lisandub siseriiklike seadustega korraldatud valdkonnapõhine regulatsioon (tingimata
vajalikele rahvuslikele erinormidele viitab eelnõu IX peatükk), üldnormistik keerustub ning selle
mõisteaparatuur muutub, siis kasvab oluliselt vajadus andmekaitseasutuste, kohtute, Euroopa Komisjoni ja
Euroopa Kohtu tõlgenduste järele.
Tulemus on vastuolus reformi majanduspoliitilise eesmärgiga.
•

Halduskoormuse kasv

Eelnõu suurendab selgesti halduskoormust. Tuleb nõustuda Euroopa Komisjoni siseturu peadirektoraadiga,
et eelnõust võib-olla võidab väike hulk hargmaiseid suurettevõtteid, aga väike- ja keskmise ettevõtluse
halduskoormus kasvab oluliselt ja põhjendamatult. Sama käib ka avaliku sektori (eriti väikestest asutustest
koosneva omavalitsussektori) halduskoormuse kohta.
Seega – tulemus jällegi vastuolus reformi majanduspoliitilise eesmärgiga.
•

Euroopa Komisjonile delegeeritud seadusandluse maht

Parlamendi ja nõukogu poolt komisjonile delegeeritud seadusandlus on sisuliselt dekreetseadusandlus.
Demokraatlikus ühiskonnas on normaalaegadel dekreedi korras seaduste kehtestamine kas mittesisuliste
3

Kõik materjalid andmekaitse reformi kohta on kättesaadaval siin.
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(tehniliste) küsimuste reguleerimiseks või hädaolukorrale reageerimiseks. Antud määruse eelnõu annab aga
Komisjonile sisulistes küsimustes väheraamistatud ning paljuski lausa blanko-õiguse delegeeritud
seadusandluseks, nt art 5 lg 5, art 8 lg 3, art 12 lg 6, art 22 lg 4.
Delegeeritud seadusandlus mõjutab oluliselt ka andmetöötlejate halduskoormust ja vähendab õigusselgust.
Halduskoormuse osas võib välja tuua kulukaima kohustusena auditeerimise. Määruse eelnõu ei normi seda
üldse, kogu pädevus on Komisjonil (art 33 lg 7). Isikuandmete töötlemise normimise näol on tegemist
valdkonnaga, mille esimeseks eesmärgiks on põhiõiguste kaitse. Põhiõiguste kaitse reguleerimine
dekreetseadusandlusega on omane autoritaarsetele ühiskondadele.
•

Rahvusliku ja kultuurilise mitmekesisuse nivelleerimine

Eelnõu aluseks on EL toimimise lepingu andmekaitseartikkel (art. 16). Samas on selge, et isikuandmete
töötlemise normimise peamiseks eesmärgiks on inimese informatsioonilise privaatsuse kaitse, isikuandmete
kaitse on eeskätt vahend. Eraelu piiridest on aga eri rahvastel erinevad arusaamad. Need väljenduvad
avalikus halduses, äritegevuses ja teadusuuringute juures. Näiteks võib tuua isikukoodi
olemasolu/puudumist, selle kasutamise piiranguid, andmekogude avatust, andmekogude ristkasutust,
isikupõhiste
päringute lubatavust
andmekogudesse, hiljuti surnute
isikuandmete kaitse
olemasolu/puudumist, isikuandmete nõusolekuta teadusuuringuiks kasutamist jne.
Detailne raamõiguslik määrus, mis kohaldub kõigis ühiskonna sektorites ja tegevusaladel ühtmoodi,
nivelleerib rahvuslikke ja kultuurilisi erinevusi.
•

Andmekaitseasutuste sõltumatuse oluline vähendamine

Reformi üheks eesmärgiks deklareeriti andmekaitseasutuste tugevdamine. Määruse eelnõu tagab tõepoolest
andmekaitseasutustele piisava sõltumatuse sisemaiste võimuasutuste suhtes.
Positiivseks tuleb pidada ka andmekaitseasutuste volituste ühtlustamist – et mõne asutuse ebapiisavad
uurimis- ja sekkumispädevus ei takistaks rahvusvahelist koostööd. Valdavalt on see parlamendi juures
tegutsevate andmekaitseasutuste probleem. Teabe töötlemisega seotud põhiõiguste kaitses on aeg kriitiline
faktor ning täitevvõimu volitusteta parlamentaarse ombudsmani mudel ei taga tõhusat kaitset.
Samas allutatakse andmekaitseasutused Komisjonile. Seda mitte niivõrd delegeeritud seadusandluse kaudu,
vaid eeskätt õigusega sekkuda rahvusliku andmekaitseasutuse üksikotsustesse mistahes sisulises küsimuses
(art 57-59). Kuna samas on andmekaitseasutused allutatud ka lihtenamusega otsuseid tegevale
andmekaitseasutuste juhtidest ja Komisjoni esindajaist koosnevale andmekaitsenõukogule (samuti
sekkumisvõimalusega üksikotsusteni), siis on see ühtlasi praktiliseks rakendusmehhanismiks eelmises punktis
nimetatud rahvuslike ja kultuuriliste erinevuste nivelleerimiseks. Väliselt demokraatlikus
andmekaitsenõukogus on hoovad sisuliselt Euroopa andmekaitseinspektori käes (kelle juhitav sekretariaat
otsuseid ette valmistab).
Komisjoni poolt endale soovitud pädevus sekkuda põhiõiguste kaitse alal mistahes üksikotsustesse on selges
vastuolus Komisjoni poolt deklareeritud eesmärgiga tugevdada rahvuslikke andmekaitseasutusi. On
arusaamatu, miks rahvuslike haldus- ja poliitikaasutuste sekkumine andmekaitseasutuste töösse on halb,
kuid samas piiriülese haldus- ja poliitikaasutuse sekkumine hea.

20

ÕIGUSTAVADE KUJUNDAJA

On aga selge, et keerulisemaks muudetav otsustusmehhanism tähendab ka aeglasemaid menetlusi ja
halvendab andmesubjektide õiguste kaitset. Viitame andmekaitseasutuste oluliste otsustustele eelneva
kooskõlastamise nõudele, isikuandmete töötleja peakorteri asukoha järgse andmekaitseasutuse
esiletõstmisele teiste andmekaitseasutuste üle ning Komisjoni ja andmekaitsenõukogu sekkumisõigusele
mistahes üksikküsimuses.
•

Subsidiaarsuspõhimõtte eiramine

Isikuandmete kaitse üldmääruse eelnõu:
- on mahukas otsekohalduv raamõigusakt,
- rakendamisel on ebamõistlikult palju tõlgendamisruumi,
- delegeerib seadusandluse õigust ebamõistlikus ulatuses,
- on aluseks privaatsusõiguse kaitse praktilise korraldamise andmesubjektist kaugemale viimisele;
- on aluseks sekkumisele põhiõiguste kaitsega tegelevate sõltumatute asutuste töösse mistahes
üksikküsimuses.
Eelnõu reguleerib detailselt mitte üksnes ühisturu huvides äritegevust, vaid ka liikmesriikide avaliku sektori
asutuste tegevust – kus ühed ja samad meetmed võivad liikmesriigiti olla erineva vajalikkuse ja mõjuga.
Määruse eelnõuga koos esitatud politsei- ja kriminaalvaldkonna andmekaitsedirektiiv on direktiivi kohta liiga
detailne ning ilmselt sekkub EL pädevust ületades liikmesriikide politsei- ja kriminaalvaldkonna
menetlusõigusesse. Seda viimast on nentinud ka siseasjade peadirektoraat Komisjoni-siseses 21.12.2011
arvamuses.
Mõlemad reformieelnõud on seega vastuolus subsidiaarsuspõhimõttega.
•

Nõutava mõjuanalüüsi puudumine

Reformipaketi menetlemisel eirati Komisjoni-siseseid reegleid eelnõude mõjuanalüüsi tegemise kohta.
Negatiivne arvamus Komisjoni mõjude hindamise laudkonnalt (impact assessment board) näitab, et reformi
rakendusmõjude ja -kulude tõsiseltvõetav analüüs puudub.
Komisjoni justiitsvaldkonna voliniku Viviane Redingu sõnutsi peaks reformist saadav kasu olema suurusjärgus
2,3 miljardit eurot. See väide on naeruväärne, sest ettevõtete ja avaliku sektori asutuste halduskoormus
ilmselgelt reformiga kasvab. Kasvama peaks ka rahvuslike andmekaitseasutuste, Euroopa
andmekaitseinspektori ning Komisjoni andmekaitseüksuse eelarve, sest andmekaitseasutuste kõik olulised
otsustused tuleb läbi arutada andmekaitsenõukogus (mille sekretariaadiks saab Euroopa
andmekaitseinspektori aparaat) ning Komisjon peab üksikasjalikult jälgima andmekaitseasutuste tegevust (et
vajadusel üksikotsustustesse sekkuda).
•

Isikuandmete ja sõnavabaduse vahekord komplitseerub

Määruse eesmärgina ei tuua enam eraldi välja eraelu kaitset – erinevalt kehtivast direktiivist. See muudatus
raskendab oluliselt direktiivi/määrusega ettenähtud põhiõiguste kaalumist (eraelu kaitse versus sõnavabadus
jm põhiõigused). See võimaldab suuremat sekkumist isikuteabe asjades, mille kohta seni võis öelda, et
vaidluse ese ei seondu inimese eraeluga, vaid tema avaliku tegevusega.
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•

Risk veebiprivaatsusele

Isikuandmete definitsiooni (art 4 lg 1-2) on muudetud, see läheb veelgi kaugemale kontekstipõhisusest (et ei
pea teavet käsitlema isikuandmetena, kui nad töötlemise kontekstis ei ole konkreetsete isikutega kokku
viidavad).
Art 7 kaudu on alati nõutav selgesõnaline nõusolek (kui seadusest tulenev alus puudub) – ka siis, kui
andmetöötluse kontekstis isik ei ole tuvastatav. Seejuures on eraldi ära nimetatud ka online-andmed (IPaadressid, küpsised jms).
Seega isikuandmete töötleja (nt sideettevõtja, sh interneti-teenuse osutaja) peab trahvide hirmus (art 79)
asuma senisest enam isikuid tuvastama – ka neid, kes talle seni anonüümseks jäid – et nõusolekut küsida.
Tulemuseks on risk, et privaatsust kaitsma pidav eelnõu tegelikult kahandab internetikasutaja privaatsust.
Eelnõu menetlemine jätkub 2012. aastal ja ilmselt veel ka järgnevatel.

2.3.2. Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni
nõuandekomitee
Euroopa Nõukogu isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni artikli 18 alusel
moodustatud nõuandekomitee 27. plenaaristungil oli esimesel lugemisel konventsiooni
muudatusettepanekud, mis esitati avalike konsultatsioonide käigus ning Büroo töö tulemusena. Samas
kuulati ära eksperdi poolt koostatud analüüs, mis käsitles Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitust nr
R(89)2 liikmesriikidele tööhõive otstarbel kasutatavate isikuandmete kaitse kohta. Büroo sai
nõuandekomiteelt volitused esitada nimetatud soovituse muudatusettepanekud aastal 2012. Kuulati ära
ülevaade Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitusest nr R(87)15, millega reguleeritakse isikuandmete
kasutamist politseivaldkonnas. Plenaaristung võttis vastu nõuandekomitee arvamuse Euroopa Nõukogu
Parlamentaarse Assamblee soovituse 1984(2011) Internetis ja võrgumeedias eraelu ja isikuandmete kaitse
kohta.

2.3.3. Telekommunikatsioonialase andmekaitse töögrupp
Telekommunikatsioonialase rahvusvahelise andmekaitse töögrupi tegustemise eesmärgiks on omada
ülevaadet isikuandmete töötlemisest läbi tehnoloogia valdkonna. Töögrupp on tegutsenud juba aastast 1983
Berliini andmekaitsevoliniku juhtimisel. Töögrupp koosneb peamiselt andmekaitseasutuste esindajatest,
muude avaliku sektori asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatest ning teadlastest. Töögrupp
käib koos kaks korda aastas, kuid osalesime vaid ühel kohtumisel, sest teine toimus Kanadas.
Aastaks 2015 on maailmas ilmselt 250 miljonit nutiarvestit. Tunnise intervalliga kaugarvestid muutuvad
Eurooa Liidus kohustuslikuks (2017). Sellised arvestid aitavad planeerida energiatootmist
(keskkonnakaitseline argument). Praegu mõõdetakse levinumalt elektritarbimist, kuid see võib laieneda
veele, gaasile, soojusenergiale. Arvestid kasutavad erinevaid intervalle, minuti- ja tunnipõhiseid. On
kahesuunalise infovahetusega arvesteid, võimaldades tarbijal jälgida oma energiakasutuse ajalugu
veebiportaali kaudu, samuti arvesteid, mis mõõdavad seadme kaupa ning on kaugjuhitavad (nt saad seadme
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välja lülitada). Eriti tiheda intervalliga või seadmepõhised arvestid ohustavad eraelu puutumatust: palju
elanikke on, kas nad on kodus, kas magavad või on üleval.
Väidetavalt võimaldavad osad arvestid teha järeldusi
Tiheda intervalliga elektrit
kasutatavate seadmete liikide ja isegi markide kohta. Sellega
seoses võttiski töögrupp vastu arvamuse
nutikate
mõõtvad arvestid võimaldavad
elektriarvestite kohta.

teha järeldusi elanike arvu, kodust
eemalviibimise, ärkveloleku ja
kasutatavate seadmete kohta.

Arvamuses rõhutatakse, et tarbijat ei tohi sundida valima
privaatsuse ja säästlikkuse vahel. Ei tohi lähtuda sellest, mis
infot mõõtja pakkuda suudab, vaid sellest, mis infot on vajalik
ja seaduslikult võimalik koguda. Tarbijal peaks olema
ülevaade sellest, mis andmeid kogutakse ning võimalus ise otsustada andmete kasutamise üle.

2011. a jaanuaris tegime ka meie Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku teha koostööd
nutiarvestite kasutuselevõtu korraldamiseks.
Järjest enam tasutakse Interneti kaudu osutatavate teenuste või müüdavate kaupade eest Internetis väikesi
summasid. Näiteks ostetakse nutitelefonidele rakendusi, tasutakse võrgus kättesaadava ajakirjanduse
lugemise eest artiklipõhiselt. Selliste tasuliste teenuste pakkujatel on võimalus maksete kohta saadud
andmeid ära kasutada reklaami eesmärgil. Võimalik, et hiljem on isegi tuvastatav, kes, mis ajal ja millist
artiklit luges. Varasemalt on töögrupp rõhutanud, et anonüümsus internetis, sh meedia tarbimisel, on
oluline. Enamik interneti maksevahendeid anonüümsust ei võimalda. Anonüümsed ettemaksukaardid ei ole
kuigi laialt levinud. Töögrupp andis eelpooltooduga seoses arvamuse mikromaksete kohta Internetis, kus
rõhutab, et õigusaktidega ei tohiks keelata anonüümseid makseid. Seadusandjad peaksid just

kohustama anonüümsete ja pseudoanonüümsete maksete kasutamist ning teenusepakkujad
peaksid neid võimaldama ning kasutajatele tuleks selgitada makseviisi valikuid.
Arvamus sõidukitesse paigaldatud juhtumiandmete salvestajate kohta käsitleb seadmeid, mis
õnnetusjuhtumi korral salvestavad sensorite abil auto tehnilist seisukorda kirjeldavad andmed. Need
andmed võivad aga otseselt või kaudselt anda infot juhi käitumise kohta (sõiduki kiirus, pidurdamine,
turvavööde kasutamine jpm). Selliste andmete saamisest on huvitatud paljud – tööandjad, kindlustused,
teadlased, politsei. Töögrupp rõhutab, et selliste seadmete kasutamine peab olema auto omanikule ja
kasutajatele arusaadav ning tööandjad peavad selliste seadmete kasutamisel järgima kõiki nõudeid, mis
seadusega töötaja kontrollimisele on kehtestatud.
Kõikvõimalike andmeid salvestavate ja reaalajas jälgimist võimaldavate seadmete paigaldamine sõidukitele
on kindlasti kasvav trend ka Eestis. Kasutatakse neid nii erasektoris kui ka asutustes ametisõitude ja
erasõitude üle arvestuse pidamiseks, kuid ka tööaja arvestuseks (ja seega töötaja kontrollimiseks).
Teadaolevalt ei vasta kõik kasutusel olevad süsteemid andmekaitse põhimõtetele, mistõttu tuleb meil
edaspidi ka selliste seadmete kasutamisele suuremat tähelepanu pöörata.
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3. POLIITIKANÕUSTAJA
Poliitikanõustaja roll hõlmab seadusandja ning haldusorganite nõustamist õigusloome ning
infotehnoloogiliste lahenduste alal isikuandmete kaitset ja avalikku teavet puudutavais aspektides. Seda nii
nende soovil, meie enda algatusel kui ka siis, kui meie nõustav osalus on ette nähtud õigusaktiga.
Viimase näiteks on Andmekaitse Inspektsiooni ettekanded Riigikogu põhiseaduskomisjonile ja
õiguskantslerile (IKS § 41, AvTS § 54) ning liikmelisus Statistikanõukogus (riikliku statistika seaduse § 13 lg 3 p
3).
Avaliku sektori andmekogude kooskõlastamine riigi infosüsteemi haldussüsteemi kaudu on seotud
loaandmisega ning paigutatud audiitor-loaandja rolli (vt ettekande 5. peatükk). Tegelikkuses kaasneb sellega
ka nõustava iseloomuga tegevusi.
Poliitikanõustaja roll on ankurdatud ka Euroopa andmekaitsedirektiivi. See näeb ette, et „selliste
haldusmeetmete võtmisel või õigusaktide koostamise käigus, mis käsitlevad üksikisikute õiguste ja vabaduste
kaitset isikuandmete töötlemisel, konsulteeritakse järelevalveasutusega.“ (vt art 28 lg 2).4
Poliitikanõustaja roll ulatub samuti rahvusvahelisele tasemele, kus andmekaitseasutused harmoneerivad
oma tegevusi ning teevad ühiseid ettepanekuid.

3.1. Arvamused õigusaktide eelnõude kohta
Kokku avaldasime 41-l korral arvamust õigusakti eelnõu kohta (neist 11 seaduste eelnõud). Kirjeldame siin
olulisemaid (lisaks neile avaldasime arvamust veel kaitseliidu seaduse eelnõu, puuetega inimeste
sotsiaaltoetuste seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise eelnõu kohta ning arutasime
Justiitsministeeriumiga avaliku teabe seaduse muudatusi, mis on vajalikud avaliku sektori informatsiooni
taaskasutamise direktiivi5 täielikuks ülevõtmiseks).

3.1.1. Elektroonilise side seaduse muudatused
Tegime Riigikogu majanduskomisjonile ettepaneku viia Riigikogu menetluses olevasse elektroonilise side
seaduse (edaspidi ESS) muutmise eelnõusse (855 SE I) kaks muudatust.
Esiteks palusime täiendada elektrooniliste kontaktandmete otseturustamiseks kasutamist reguleerivat sätet
viitega isikuandmete kaitse seaduse §-le 12. Nimelt sätestab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv
2002/58/EÜ (ehk e-andmekaitsedirektiiv) preambula punkt 17, et e-andmekaitsedirektiivi „kohaldamisel
peaks kasutaja või abonendi nõusolekul, olenemata sellest, kas abonent on füüsiline või juriidiline isik, olema
sama tähendus, nagu on määratletud ja täpsustatud direktiivis 95/46/EÜ“ (ehk andmekaitsedirektiiv, mis on
Eesti õigusesse üle võetud IKS-ga). Nüüd sätestab ESS selgelt, et nõusolek, mis võetakse inimeselt näiteks

4

Rahvusvaheline õiguskirjandus poliitikanõustaja rolli kohta – vt Bennet, Raab, lk 140-141.

5

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta.
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Nüüd seaduses täpsed nõuded
reklaami saatmiseks võetavale
nõusolekule

tema e-postile reklaami saatmiseks, peab vastama samadele
nõuetele nagu on ette nähtud isikuandmete töötlemiseks
võetavale nõusolekule.

Teiseks tegime ettepaneku täpsustada ESS-s sisalduvat
Andmekaitse Inspektsioonil riikliku järelevalve pädevuse
sätet. Varasema sõnastuse puhul oli lihtsalt oht, et seda
võidakse tõlgendada kitsalt, nagu oleks Andmekaitse Inspektsioonil õigus teostada järelevalvet ainult
isikuandmete töötlemise üle. Tegelikult kontrollime me elektrooniliste kontaktandmete kasutamist
sõltumata sellest, kas need kontaktandmed on ühtlasi ka isikuandmed või mitte (sh ka juriidiliste isikute
kontaktandmete kasutamist). Samuti teostame me järelevalvet otseturustusteadaannete sisu üle.

3.1.2. Korrakaitseseaduse muutmise ning rakendamise seaduse eelnõu
Riigikogus vastu võetud, kuid jõustumata korrakaitseseadus (KKS) on planeeritud reguleerima riikliku
järelevalve teostamist kõikides asutustes, mitte ainult politseis. Lisaks ettepanekutele meile laienevate
õiguste kohta kasutada riikliku järelevalve meetmeid (valdusesse sisenemine, valduse läbivaatus, küsitlemisja dokumentide nõudmise õigus), analüüsisime põhjalikumalt ka KKSi enda sätteid.
Kõige põhimõttelisem küsimus tekkis seoses KKS § 4 lõikega 2, mis reguleerib avaliku võimu poolt
eraõiguslikesse suhetesse sekkumise ulatust. Eraõiguse normide järgmise ja isiku subjektiivsete õiguste
kaitseks tegutsemisele seab säte korrakaitseasutusele (milleks saab olema ka Andmekaitse Inspektsioon)
kolm kumulatiivset sekkumiskriteeriumit:
1) kohtulikku õiguskaitset ei ole võimalik õigel ajal saada ja
2) ilma korrakaitseasutuse sekkumiseta ei ole õiguse realiseerimine võimalik või on oluliselt
raskendatud ning
3) ohu tõrjumine on avalikes huvides.
Korrakaitseseaduse seletuskirja kohaselt isikute subjektiivsete õiguste kaitsmine on eelkõige kohtuvõimu
funktsiooniks. „Kui täitevvõim korrakaitseorganite näol hakkaks lahendama isikute õigusi ja vabadusi
puudutavaid küsimusi, konkureerides kohtuvõimuga, tooks see kaasa võimude lahususe põhimõtte
rikkumise, tekiks õiguskindlusetus ja omavolioht. Korrakaitseorganid ei suuda ega peagi suutma igal juhtumil
kindlaks teha isikute vahelisi tegelikke õigussuhteid, mis eraõiguslike vaidluste lahendamisel võib olla vägagi
keeruline.“.
Tõusetus küsimus, kuidas kvalifitseerida isikuandmete kaitse seaduse norme – kas need on eraõiguse või
avaliku õiguse normid. Kui öelda, et tegemist on eraõiguse normidega, kaoks sisuliselt ära võimalus
isikuandmete kaitse seaduse nõuete rikkumisel riiklikku järelevalvet teha. Eestis ei ole kellelgi takistatud
tsiviilkohtusse pöördumine ega sealt esmase õiguskaitse taotlemine, seega esimest sekkumiskriteeriumit ei
esine ilmselt kunagi. See võtab aluse ära ka teise kriteeriumi esinemiseks. Eelnõu väljatöötajad andsid selle
kohta järgmise selgituse: Iga kord, kui eraõiguse normi täitmise tagamine allutatakse eriseadusega
korrakaitseorgani pädevusse, on see eraõiguse norm sisuliselt muutunud avaliku õiguse normiks. Kuivõrd
Andmekaitse Inspektsioon teostab IKS § 32 lõike 1 kohaselt järelevalvet terve isikuandmete kaitse seaduse
täitmise üle, ongi kõik IKS-s sisalduvad sätted seeläbi muutunud avaliku õiguse normideks, mille suhtes KKS
§ 4 lg 2 ei kohaldu.
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Sellisest tõlgendusest lähtudes ei tooks KKS meie järelevalve ulatusse mingeid muudatusi. Inimesel on sellisel
juhul jätkuvalt võimalik valida, kas ta esitab isiklike õiguste kaitseks nõude võlaõigusseaduse alusel
tsiviilkohtusse või kaebuse isikuandmete kaitse seaduse alusel meile. Ja kui inimene ei ole rahul meie poolt
tema kaebuse alusel algatatud riiklikus järelevalvemenetluses tehtud lahendiga, võib ta kaevata meie peale
halduskohtusse. IKSi seletuskirjast nähtub, et päris sellist lahendust seadusandja algselt silmas küll ei
pidanud.
Seletuskirjas on märgitud, et „juhul, kui isiku taotlusel asja uurinud Andmekaitse Inspektsioon isikuandmete
töötlemise nõuete rikkumist ei avastanud ning isik sellega ei nõustu, pidades isikuandmete töötleja tegevust
endiselt tema õigusi rikkuvaks, peaks ta kohtus vaidlustama mitte Andmekaitse Inspektsiooni tegevust, vaid
isikuandmete töötleja tegevust“. Paraku on halduskohtud asunud teistsugusele seisukohale.
Praktikas üritatakse meie kaudu lahendada ka läbinisti tsiviilõiguslikke vaidlusi, kus avalik huvi riigivõimu
sekkumiseks
puudub.
See
võimaldab
vältida
tsiviilkohtumenetlusega kaasnevaid kohtukulusid.

Haldusmenetlus kui
tsiviilkohtumenetluse kulude
vältimise vahend

Näiteks esitas meile kaebuse panga klient, kes ei olnud rahul
sellega, et pank oli hoiutähtaja möödumisel avanud tema
poolt renditud hoiulaeka. Kuivõrd hoiulaekas olid
dokumendid, sai klient viidata isikuandmete ebaseaduslikule
töötlemisele. Kliendi väitel tulenes isikuandmete töötlemise
ebaseaduslikkus sellest, et hoiulaeka rendileping tuli lugeda pikenenuks ja hoiulaegast ei oleks seetõttu
tohtinud avada. Jätsime kaebuse rahuldamata just seetõttu, et tegemist on läbinisti tsiviilõigusliku vaidlusega
(lepingu kehtivus, lepingu rikkumine). Ka halduskohus asus seisukohale, et vaidluse lahendamine ei olnud
meie pädevuses.
Enamikul juhtudest ei ole vaidluse olemuse määratlemine ja sellest tulenevalt meie pädevuse piiritlemine
siiski kaugeltki nii lihtne.

3.1.3. Rahvastikuregistri seaduse muudatused
Eelmisel aastal oli Riigikogus menetluses rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu 876SE, mille
kohta esitasime 03.02.2011. a Riigikogu põhiseaduskomisjoni soovil arvamuse (eelnõuga sooviti sisustada
õigustatud huvi mõistet rahvastikuregistrisse päringute tegemisel). Kuid lisaks sellele oleme
Siseministeeriumi tähelepanu juhtinud ka teistele rahvastikuregistri probleemidele:
•

Elukoha aadresside väljastamine

Elukoha aadresside andmeid on võimalik rahvastikuregistrist saada kahel juhul:
1) kui taotleja teab isiku kohta tema „üheselt määratlemiseks piisavalt andmeid, sealhulgas ees- ja
perekonnanime ja sugu“ ja tal on elukoha aadressi teadasaamiseks õigustatud huvi;
2) taotleja poolt soovitud valimi järgi ilma muude rahvastikuregistri andmeteta (kui andmetele pole
kehtestanud juurdepääsu).
Mõlemal juhul saab aadresse vaid juhul, kui isik pole piiranud juurdepääsu oma andmetele. Ääremärkusena
olgu öeldud, et isiku soo teadmine lisaks ees- ja perekonnanimele ei ole küll ilmselt asjaolu, mis võimaldaks
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oluliselt kindlamalt isikut üheselt tuvastada. Samas lisaks nimele isikukoodi või sünniaja nõudmine oleks
ilmselt ülemäärane, sest näiteks kohtusse hagi esitamisel ei pruugi hagejal selliseid andmeid olla (kuid tal on
need vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 338 lg vaja teada saada).
Meie hinnangul tuleks neid kahte päringut selgelt eristada.
Põhjendatud juhuna näeme meie eeskätt õiguste kaitse vajadust (näiteks tuleb kohtule hagi esitamisel
märkida hagis kostja aadress). Õiguste ja vabaduste kaitset ei tohi siiski segamini ajada nende teostamisega.
Õiguste kaitse korral peab eksisteerima õiguste rikkumine või selle oht, õiguste teostamisega on aga tegu ka
näiteks juhul, kui ajakirjanik soovib kirjutada artiklit (ja teostab seega oma väljendusvabadust PS § 45) või
ettevõte reklaamida oma kaupa (PS §-s 31 sätestatud ettevõtlusvabadus). Diskuteerida võib ilmselt selle üle,
kas isiku õiguste kaitse eesmärgil aadressi saamine peaks sõltuma isiku poolt juurdepääsupiirangu
seadmisest või mitte (mis sõltub omakorda ka sellest, kas on olemas mõistlik alternatiiv õiguste kaitseks
hädavajalike andmete saamiseks).
Valimi alusel võiks aadresse aga väljastada ainult juhul, kui isik on selleks loa andnud. See tähendab, et
praeguse andmete kasutamise keelamise süsteemi asemel tuleks sisse viia andmete kasutamise lubamise
süsteem, kus isikul on soovi korral võimalus lubada enda andmete kasutamine kommertseesmärkidel.
Isegi kui aadresse väljastatakse ilma muude isikuandmeteta, võib see põhjustada inimestele häiriva eraelu
riive. Eraelu riivet võib inimene tunnetada näiteks juhul, kui
firmad saadavad talle pidevalt tema mingi tunnuse (üle 70aastane või alla 3-aastast last kasvatav üksik naine) alusel
Isegi kui aadresse väljastatakse
reklaami
(uriinipidamatuse
preparaadid,
stressiabi
ilma muude isikuandmeteta, võib
käsiraamatud, tarbimislaen). Kuigi reklaami ei saadeta
see põhjustada inimesele häiriva
nimeliselt, võib sellise reklaami saamine tunduda inimesele
eraelu riive.
ikkagi alandav. Lisaks tuleb arvestada, et ilma isikuandmeteta
andmete väljastamisel võib isik olla siiski muid allikaid abiks
võttes tuvastatav. Näiteks elukoha aadressi järgi on võimalik
teha avalikust kinnistusraamatust päring sel aadressil asuva kinnistu omaniku kohta, kes paljudel juhtudel
osutubki andmesubjektiks.
Lisaks võib valimi alusel aadresside väljastamine kujutada ka ohtu inimeste elule, tervisele või varale –
näiteks kui aadresside valimi aluseks on mingi usuline kuuluvus või rahvus ning (varjatud) eesmärgiks on selle
rahvuse esindajate või usulise ühenduse liikmete vastu suunatud rünne. Kuivõrd rahvus ja usuline kuuluvus
on ka delikaatsed isikuandmed, oleks õigem nende tunnuste alusel aadresse üldse mitte väljastada.
•

Enda kohta tehtud päringutega tutvumine

Teiseks tuleks tagada, et inimesel on lihtne võimalus saada arusaadav ülevaade sellest, kes tema andmeid
ja milleks rahvastikuregistrist on vaadanud. Selleks oleks asjakohane luua klassifikaator päringute kohta
nende eesmärkide kaupa. Näiteks kohalikud omavalitsused vaatavad rahvastikuregistri andmeid paljudel
erinevatel eesmärkidel, samas notaril on andmete vaatamisel alati vaid üks eesmärk (notariaaltoiming). Enda
andmete vaatamise teenuses ei tule näidata salastatud päringuid (nt kriminaalmenetluses tehtud päringud,
mille puhul on võimalik isikule keelduda tema kohta andmete väljastamisest isikuandmete kaitse seaduse §
20 lg 1 p 4 alusel). Enda andmete vaatamise teenuses ei peaks näitama ka selliseid automaatpäringuid, mida
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teevad erinevad registrid regulaarselt andmete ajakohastamiseks. Info selliste päringute kohta põhjustaks
asjatult palju segadust ning muudaks inimest huvitava info üles leidmise keeruliseks.
•

Nõuded rahvastikuregistri pidajale

Mitmetes seadustes on kehtestatud nõuded ettevõttele, kellele riik võib avaliku ülesande täitmise
delegeerida (näiteks digitaalallkirja seadus, Eesti väärtpaberite keskregistri seadus). Sellisteks nõueteks on
tavapäraselt piirangud ettevõtlusvormi osas, osa- või aktsiakapitali miinimumnõue või kohustusliku
vastutuskindlustuse nõue. Selliste nõuete eesmärgiks on tagada ettevõtte poolt võimalike avariide
likvideerimise, kahjude kandmise ja hüvitiste maksmise suutlikkus. Praegu RSS § 13 lg 3 selliseid nõudeid
volitatud töötlejale ei esita. Inimeste kaitse seisukohast vaadeldes vastutab isikuandmete töötlemise eest
muidugi Siseministeerium (ehk riik), kes on rahvastikuregistri vastutav töötleja. Samas majandusliku
võimekuse nõuete esitamata jätmine võib tähendada seda, et riik peab „kiirreageerima“, kui
finantsraskustesse sattunud ettevõte ei suuda enam võtta tarvitusele asjakohaseid meetmeid
turvaintsidentide likvideerimiseks. Samuti ei pruugi ettevõttel jätkuda vahendeid riigi poolt esitatud
regressnõude rahuldamiseks.
•

Muud teemad

Lisaks oleme tähelepanu juhtinud veel:
- registriandmete kasutamine peaks olema korraldatud nii, et kohalikel omavalitsustel ei tekiks soovi
pidada oma dubleerivaid registreid;
- päringu ulatus peaks olema täpselt nii piiratud, kui palju andmeid päringu tegijal on vaja (ja õigus)
saada (mitte standard-paketid);
- rahvastikuregistrisse kantud elukohaandmete kvaliteet on jätkuvalt probleemne.
Tänaseks on teada, et ministeerium on ette võtnud rahvastikuregistri seaduse kitsaskohtade analüüsi ning
on selle raames küsinud seisukohti asjaosalistelt.

3.1.4. Korruptsioonivastase seaduse ja avaliku teenistuse seaduse eelnõud
Korruptsioonivastase seaduse ja avaliku teenistuse seaduse eelnõude puhul juhtisime keskse teemana
tähelepanu teenistujate palgaandmete avalikustamisele. Juhtisime tähelepanu, et palgaandmete
avalikustamise regulatsioonid neis kahes, ajaliselt lähestikku kooskõlastamisele esitatud eelnõus ei ole
omavahel kooskõlas. Korruptsioonivastase seaduse eelnõuga nähti ette palgaandmete avalikustamine alates
teatud palga suurusest ning seda põhjendati eraelu riive proportsionaalsusega (et väiksemapalgaliste
teenistujate puhul ei oleks avalikustamine enam eesmärki silmas pidades proportsionaalne). Samas avaliku
teenistuse seaduse eelnõus nähti ette kõikide teenistujate palgaandmete avalikustamine ning seletuskirjas
märgiti, et „eraelu puutumatust ei rikuta“. Selgitasime, et palgaandmete avalikustamise näol on ilmselgelt
tegemist eraelu riivega, kuid see riive võib olla vajalik demokraatlikus ühiskonnas ning seega õigustatud.
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Palusime eelnõude väljatöötajatel uuesti hinnata, kui ulatuslikult on eraelu riive põhjendatud ning luua
selgetest põhjendustest lähtuv ühtsetel alustel põhinev palgaandmete avalikustamise korraldus.6
Teine meie põhimõtteline märkus korruptsioonivastase seaduse eelnõu puhul käis seaduse reguleerimisala
täpsustamise kohta. Nimelt reguleerib eelnõu § 6 lg 5 korruptiivset tegu „väljaspool avaliku võimu
teostamise ala“, samas kui eelnõu § 1 lg 2 kohaselt oli seaduse eesmärgiks „avalik võimu aus ja erapooletu
teostamine“. Seadus ei tohiks üllatuslikult sisaldada õigusnorme isikute suhtes, kes ei pea end seaduse
reguleerimisalale tuginedes selle seaduse subjektiks.
Lisaks tekitas meis arusaamatust eelnõu seletuskirjas sisaldunud mõiste „avalik ülesanne“ selgitus – tekkis
küsimus, kas eelnõuga soovitakse senist avaliku ülesande kontseptsiooni muuta. Kooskõlastustabelist siiski
selgub, et avaliku ülesande kontseptsiooni osas muudatusi ei tehta ning seletuskirjast on segadust tekitanud
lõik tänaseks eemaldatud.
Avaliku teenistuse seaduse eelnõu kooskõlastamisel juhtisime tähelepanu ametnike registrisse kantavate
andmete säilitamise tähtaja kehtestamise vajadusele. Eelnõus oli reguleeritud üksnes eelnõuga ära
kaotatavate seni loodud teenistuslehtede säilitamise tähtaeg. Teenistuja kohta kogutakse personali
andmekogusse palju selliseid ajas muutuvaid andmeid, mis on vajalikud vaid teatud aja jooksul.
Personalihalduse tsentraliseerimisel tuleks vältida olukorda, kus kõikide teenistujate andmed kogutakse küll
ühte „potti“, kuid nende säilitamise otsustab iga asutus (või personalijuht) oma äranägemise järgi. Lisaks
tuleb mõelda, kuidas praktikas säilitamistähtaja ületanud andmete kustutamine realiseerida – kas seda teeb
iga asutuse personalitöötaja käsitsi (mis on väga töömahukas) või tehakse vastav automatiseeritud
infotehnoloogiline arendus.
Avaliku teenistuse seaduse eelnõus on endiselt reguleeritud vaid
distsiplinaarmenetlus. Ei ole reguleeritud seda, kas ja kuidas võiks
toimuda vahetu ülemuse/asutuse poolt alluva ametniku töö
Avalike teenistujate
igapäevane kontrollimine ja selleks tehnikavahendite kasutamine
kontrollimise täpsem
(näiteks internetiliikluse andmete salvestamine, e-posti seiramine,
regulatsioon jääb paraku
kõnede salvestamine). Kas näiteks ametniku kasutusse antud vara
tulevikku
kasutamise kontrollimiseks võib paigaldada asutuse sõidukitele
GPS seadme, mis salvestab detailselt kogu sõiduki liikumise? Kas
asutuse hea maine säilimise tagamiseks võib salvestada asutuse
arvutist töövälisel ajal külastatud veebilehtede aadressid? Kas asutuse turvakaamera salvestisi võib kasutada
asutuse juhi poolt töökorralduse eeskirjade täitmise kontrollimiseks?
Töösuhetes isikuandmete töötlemise regulatsiooni analüüsimise tulemusel asusime seisukohale, et vähemalt
delikaatsete isikuandmete töötlemise osas on Eestis regulatsioon puudulik. Sama probleem eksisteerib ka
avalikus teenistuses. Teadaolevalt teostatakse just mitmetes riigiasutustes igapäevast joobekontrolli, samas
kui seaduse tasandil seda kuidagi reguleeritud ei ole.

6

Eelnõu kooskõlastamistabelis on selle vastuolu kohta selgitatud, et põhiõiguse „riive“ ja „rikkumine“ on erineva
tähendusega. Tänaseks on vastuolu korruptsioonivastase seaduse eelnõu ja avaliku teenistuse seaduse eelnõu vahel
likvideeritud, sest korruptsioonivastase seaduse eelnõus ei käsitleta enam palkade avalikustamist.
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Avalike teenistujate kontrollimise täpsema regulatsiooni kehtestamise ettepaneku osas on eelnõu
kooskõlastustabelis märgitud, et see teema vajab põhjalikumat analüüsi ning et tulevikus tuleb avaliku
teenistuse seadust selles osas täiendada.
Eelnõu kooskõlastamisel tõstatasime ka ametnike taustakontrollide teema. Näiteks vangistusseaduse § 1141
näeb ette vanglasse teenistusse või vanglaametniku erialale õppima asuva isiku poolt isikuandmete ankeedi
esitamise. Vangistusseaduse § 1141 kohaselt küsitakse isikuandmete ankeedis andmeid, mis „võimaldavad
hinnata isiku sobivust tööle.“. „Lisaks võib küsida andmeid
lähisugulaste ja -hõimlaste, samuti elukaaslase ees- ja
perekonnanime, isikukoodi (isikukoodi puudumisel sünniaeg
Avalike teenistujate
ja -koht) ja kontaktandmete kohta.“ Justiitsministri
taustakontroll tuleb täpsemalt
määrusega „Vanglatöötaja tausta kontrolli ja vanglaametnike
atesteerimise kord“ kehtestatud isikuandmete ankeedis
reguleerida seadusega
küsitakse mh näiteks kõik elu- ja töökohad viimasel 10 aastal,
samuti küsitakse ankeedis erinevalt seaduses sätestatust ka
lähisugulaste töökohta. Lisaks sisaldab ankeet otseseid küsimusi delikaatsete isikuandmete kohta.
Samalaadsete isikuandmete ankeetide esitamist nõutakse ka näiteks prokuröride ja notarite teenistusse
võtmisel. Oleme seisukohal, et seadustes sisalduv volitus täitevvõimule kehtestada „isikuandmete ankeet“ ei
sätesta piisavalt selgelt põhiõiguse riive ulatust.

3.1.5. Jälitustegevuse töörühm
Osalesime Justiitsministeeriumi poolt moodustatud jälitustegevuse õigusliku regulatsiooni analüüsi
töörühmas. Töörühmas olid esindatud valdkonna parimate teadmistega tipptasemel juristid. Kuivõrd
põhiõiguste kaitse eest kõnelesid selles töörühmas mitmed liikmed (Õiguskantsleri Kantselei, Riigikohtu ja
Eesti Advokatuuri esindajad), keskendusime meie elektroonilise side ettevõtjatele tehtavate päringute
õiguslikule regulatsioonile.
Senise regulatsiooni kohaselt oli elektroonilise side ettevõtjalt telefoninumbri omaniku või sideseansi
(telefonikõne, internetikasutus, e-posti saatmine) kohta andmete küsimine jälitustoiming. Samas näiteks
telefoninumbri omaniku väljaselgitamine ei erine eraelu
puutumatuse riive poolest oluliselt sellest, kui selgitatakse
Päring telefoninumbri omaniku
välja, kes mingil aadressil elab või mingit autot kasutab.
Samuti oli selliste päringute järele reaalne vajadus näiteks
kohta riivab eraelu puutumatust
samavõrd, kui info elukoha aadressi kadumaläinud inimeste otsinguteks ning varastatud
telefonide leidmiseks telefonide positsioneerimise kaudu
või autot kasutamise kohta
(milleks siis jälitustegevuse lube ka rohkel arvul taotleti).
Nõustusime, et selliste päringute kvalifitseerimine
jälitustoiminguteks on ülepingutatud. Töörühma pikkade arutelude tulemusel jõuti seisukohale, et nii
väärteomenetluses kui kriminaalmenetluses võiks menetleja päringu sideettevõtjale telefoninumbri või IPaadressi omaniku väljaselgitamiseks teha omal äranägemisel. Muude sideseanssi käsitlevate andmete – kõne
või e-posti saatmise aeg, adressaat, kestus, helistaja asukohaandmed – päringu saab uurimisasutus teha aga
prokuratuuri loal.
Samuti toetasime tänasest seadusest „isikuandmete varjatud kogumine andmekogudest“ kui jälitustoimingu
välja jätmist. „Varjatud kogumine“ tähendab sisuliselt seda, et inimese eest varjatakse nii saadud andmeid
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kui ka logi, mis jääb maha andmekogudesse päringu tegemisest. Kuivõrd eeluurimises kogutud teavet võib
niikuinii avaldada vaid prokuröri loal, ei ole „varjatud“ kogumise eraldi sätestamisel suurt mõtet.
Eeluurimises tehtud päringud lähevad seega edaspidi tavalisse kriminaaltoimikusse (mitte enam eraldi
jälitustoimikusse), millega saab tutvuda üldises korras.

3.1.6. DNA ja sõrmejälgede riiklike registrite loomine
2011. a lõpus esitas Justiitsministeerium kooskõlastusringile kohtuekspertiisiseaduse jt seaduste muutmise
seaduse eelnõu, mis peaks korrastama Eestis sõrmejälgede ja DNA-profiilide kogumise ja säilitamise
regulatsiooni. Eelnõuga luuakse õiguslik alus sõrmejälgede ja DNA riiklikele registritele, mille pidajaks on
Eesti Kohtuekspertiisi Instituut.
Justiitsministeeriumi selgituste kohaselt ei ole kohtuekspertiisi reform selle eelnõuga veel lõppenud – 2012.a
planeeritakse kohtuekspertiisiseadus tervikuna üle vaadata. Lisaks ei ole praegu veel täpselt teada, kuivõrd
ja kuidas hakkab DNA profiilide ja sõrmejälgede kuritegevuse vastases võitluses kasutamist reguleerima
Euroopa Komisjoni poolt ette valmistatud direktiivi eelnõu, mis käsitleb isikuandmete töötlemist seoses
kuritegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste
täitmisele pööramise eesmärgil. Igal juhul tegime
Justiitsministeeriumile ettepaneku edasise reformi käigus
sõnastada seaduses täpsemalt DNA ja sõrmejälgede
DNA ja sõrmejälgede registrisse
registritesse kogutavate andmete koosseis.

kogutavate andmete loetelu
peaks seaduses olema täpsem

Kahjuks on see väga levinud praktika, et seaduses küll
nimetatakse ära, et andmekogu asutatakse, kuid
andmekogusse kantavate andmete koosseisu kindlaks
määramine on jäetud täitevvõimu pädevusse. Oleme nõus, et seaduse tasandil ei pea üksikasjalikult ära
loetlema kõiki andmeid, kuid inimesel peaks olema võimalik seadust lugedes aru saada, mis liiki andmeid ja
milleks tema kohta kogutakse, kaua neid säilitatakse ning milleks veel võidakse kasutada. Riigikohus on
öelnud, et seadus ei pea kõiki põhiõiguste piiranguid detailselt kirjeldama, küll aga peab seadus määratlema
raamid, mille sees täitevvõim täpsustab seaduse vastavaid sätteid. Vaid sel juhul on määrus kooskõlas
põhiseaduse § 87 punktiga 6.7 Ka Õiguskantsler on märkinud, et kui seadust lugedes ei selgu, mis
eesmärkidel ja millises ulatuses riik isikuandmeid kogub, siis ei ole see põhiseadusega kooskõlas.8
Andmete säilitamistähtajad on samuti väga harva seadusega kehtestatud. Tegelikkuses ei ole need reeglina
isegi põhimäärusega kehtestatud. Samas on andmete säilitamise tähtajale seni pööratud ebaõiglaselt vähe
tähelepanu. Just andmete alles hoidmine loobki võimaluse nende taaskasutamiseks. Kui andmed
kasutuseesmärkide lõppemisel hävitataks, ei tekiks ka küsimust nende muul eesmärgil kasutamisest. Ja mida
pikem on säilitustähtaeg, seda rohkem kokkuvõttes koguneb ühte inimest kirjeldavaid andmeid ning seda
enam „läbivalgustatuks“ tema elu muutub.
Kui andmete algse kogumise eesmärk on seaduses kirjas, siis see, milleks neid veel võidakse kasutada,
tuleneb teistest seadustest. Nii ei tekigi inimesel andmekogu asutamist ette nägevat seadust lugedes
7

8

3-4-1-1-99; 3-4-1-4-02; täpselt sama selgitab ka Eesti Vabariigi põhiseaduse kommenteeritud väljaanne.

Õiguskantsleri 2005. aasta tegevuse ülevaade. Peatükk 3.2 „Isikuandmete töötlemine riigi andmekogudes“.
http://www.oiguskantsler.ee/.files/130.pdf
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terviklikku ülevaadet sellest, kes ja milleks tema andmeid veel kasutab. Põhimäärustes aga ei peeta
vajalikuks (muus) seaduses sätestatut üle korrata – lisaks oleks see tülikas, sest seadusi muudetakse tihti.
Nii näiteks reguleerib ka kohtuekspertiisi seaduse eelnõu vaid sõrmejälgede ja DNA riiklikes registrites
andmete säilitamist. Andmete sinna kandmise näevad ette teised seadused; samuti määravad teised
seadused kindlaks selle, milleks sõrmejälgede ja DNA riiklikesse registritesse kantud andmeid kasutada võib.

3.1.7. Määrused
Määruste eelnõude kohta avaldame arvamust juhul, kui eelnõud koostav ministeerium seda soovib. Reeglina
küsitakse arvamust andmekogude põhimääruste muutmisel, sest andmekogus tehtavad muudatused tuleb
hiljem Riigi Infosüsteemi Haldussüsteemi kaudu meiega kooskõlastada. Nii välditakse olukorda, kus pärast
õigusakti muudatuste jõustumist RIHA kooskõlastamismenetluses selgub, et vead esinevad juba
põhimääruse tasandil. 2011. a avaldasime arvamust näiteks viisainfosüsteemi rakendamiseks vajalike
Vabariigi Valitsuse määruste, sissesõidukeeldude riikliku registri põhimääruse, Politsei- ja Piirivalveameti
andmekogu POLISe põhimääruse, Riikliku mobilisatsiooniregistri põhimääruse, vähiregistri, meditsiinilise
sünniregistri ja tuberkuloosiregistri põhimääruste, Eesti Hariduse Infosüsteemi põhimääruse, e-toimiku
põhimääruse muudatuste kohta.
•

Ametlike Teadaannete põhimäärus

2010. a pöördusime erakorraliselt Riigikogu põhiseaduskomisjoni poole, juhtides tähelepanu vajadusele
muuta Riigikogu menetluses olevat Riigi Teataja seaduse eelnõud Ametlike Teadaannete regulatsiooni osas.
Selle
tulemusel sätestati Riigi Teataja
seaduses
justiitsministrile volitusnorm kehtestada teadaannete
avaldamisele tähtajad. 2011. a andsime oma aktiivse panuse
Pikka aega inimesi häirinud
Ametlike
Teadannete
põhimääruse
väljatöötamisse.
igavesed Ametlikud Teadaanded
Põhimäärus jõustus 1.01.2011. Põhimäärus näeb ette teadete
maksimaalsed avaldamise tähtajad ning avaldajal on kohustus
said avaldamise lõpptähtajad
alati hinnata, kas piisab lühemast tähtajast. Tähtaegade
määramisel jagati teadaanded kolme rühma sõltuvalt
avalikustamise eesmärgist ning sellest, kas teadaanne sisaldab isiku nime, isikukoodi. Valdav osa nime või
isikukoodi sisaldavatest teadetest avaldatakse tähtajaga paarist kuust paari aastani. Siiski on 14 teadet, mille
puhul avaldamise tähtaeg on 30 a või tähtajatult. Need on teated kutse äravõtmise kohta, pärimisteated
ning riigivaraga seotud teated.
Tähtaja ületanud teadaanded kantakse arhiivi, millega saab tutvuda avaldaja ja andmesubjekt. Ülejäänud
saavad arhiivis olevate andmetega tutvuda vaid õigustatud huvi korral.
•

Asjaajamiskorra ühtsed alused

2010. a koostasime ja avaldasime oma võrgulehel Andmekaitse Inspektsiooni privaatsuspoliitika. Eelmisel
aastal tutvustasime ka teistele asutustele oma privaatsuspoliitikat ja selgitasime selle vajalikkust.
Kuigi isikuandmete töötlemine avalikus sektoris on õiguslikult reguleeritud tegevus, on asutuseti siiski palju
erisusi. Näiteks eraisikutega peetava kirjavahetuse suurem või väiksem tundlikkus – kui võrrelda näiteks
ministeeriumi, kelle suhtlus eraisikutega piirdub valdavalt selgitustaotluste ja märgukirjadega, ja kohalikku
omavalitsust, kes menetleb kõikvõimalikke väga tundlikke ning isegi delikaatseid andmeid sisaldavaid isikute
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taotlusi (sotsiaalabi, eestkoste määramine). Asutuste ja eraisikute suhtluse erisused tulenevad ka näiteks
erinevatest menetlustest, mida reguleerivadki erinevad seadused. On palju asutusi, kes viivad läbi
väärteomenetlust, menetlevad eriseaduste kohaselt kõikvõimalikke lubasid, peavad registreid.
Asjassepuutuvate andmete avalikustamise ulatus neis menetlustes on tihti väga erinev. Lisaks annavad
seadused haldusorganile tihti kaalutlusõiguse või ei ole lihtsalt kuigi
täpset regulatsiooni, mis tähendab, et asutuste praktika võibki olla
Isikuandmete töötlemine
üsna erinev.

asutustes muutub
läbipaistvamaks

Privaatsuspoliitika puhul tuleb arvestada, et erinevalt
asjaajamiskorrast ei ole see majasisene juriidiline dokument, vaid
eeskätt inimestele suunatud kokkuvõtlik materjal.
Et
privaatsuspoliitika koostamine vaid ideetasandile ei jääks, tegime ettepaneku lisada vastav kohustus ka
õigusakti. Meie ettepanekul täiendati Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a määrust nr 80
"Asjaajamiskorra ühtsed alused" sättega (§ 3 lg 4), mille kohaselt peab iga asutus avaldama oma võrgulehel
kasutajasõbraliku teabe dokumentides sisalduvate isikuandmete töötlemise kohta asutuses, mis hõlmab
muu hulgas teavet:
1) isikuandmete töötlemise eesmärgi, ulatuse ja viisi kohta;
2) isikuandmete kolmandatele isikutele, sealhulgas teistele asutustele, edastamise kohta;
3) isikuandmete avalikkusele kättesaadavaks tegemise kohta;
4) inimese poolt enda andmetega tutvumise õiguse ja korra kohta.
Privaatsuspoliitika peavad asutused oma võrgulehel avaldama hiljemalt 1. juulil 2012.
•

ISKE andmekaitse moodul

Avaliku teabe seaduse § 439 kohaselt on üheks riigi infosüsteemi kindlustavaks süsteemiks infosüsteemide
turvameetmete süsteem. See seisneb infoturbe eesmärkidele vastavate turvaklasside määramises ja
nendele vastavate turvameetmete valimises vastavalt infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe süsteemi
(edaspidi ISKE) rakendamisjuhendile. ISKE rakendamine on kohustuslik kõikide riigi ja kohaliku omavalitsuse
andmekogude pidamisel.
ISKE rakendamisjuhendi on Eesti jaoks Saksamaa infoturbe standardi alusel välja töötanud Riigi Infosüsteemi
Amet. Nagu infotehnoloogia areneb, nii tuleb ka ISKE-t uuendada. Praegu on kasutusel IKSE 6. versioon.
Kuivõrd mõnedel asutustel on jäänud mulje, et ISKE rakendamine võrdubki andmekaitsega, siis palusime
ISKEsse lisada viite (moodul B1.5 „Andmekaitse“), et lisaks kõikidele ISKE turvameetmetele tuleb siiski
arvestada ka isikuandmete kaitse seaduses sätestatud kohustustega.

3.2. Koordinaatorite võrgustik
2010. a tegime Riigisekretärile ettepaneku avaliku teabe „peremehestamiseks“ määrata asutuste tasandil
kindlaks üks ametnik (koordinaator), kes korraldab asutuses olevate dokumentide avalikustamist ja neis
dokumentides sisalduvate isikuandmete kaitset. Koordinaatori positsiooni ellu kutsumise eesmärk oli
asutustesse isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse rakendamise kompetentsi tekitamine.
Tähtsaim koordinaatori ülesanne on töötada välja reeglid (ja dokumentatsioon), mille alusel toimub asutuses
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teabe
avalikustamine
ja
isikuandmete
kaitse.
Koordinaator on asutuses valdkonna asjatundja, kes
koolitab oma kolleege vastavalt ametniku tööalasele
vajadusele.

Koordinaator korraldab asutuses
olevate dokumentide avalikustamist
ja neis dokumentides sisalduvate
isikuandmete kaitset

Kohustus selline inimene määrata lisati Vabariigi Valitsuse
määrusesse „Asjaajamiskorra ühtsed alused“. 2011. a
kontrollisime, kas asutused on asunud uut kohustust täitma ning vastutava ametniku (edaspidi
koordinaator) juba määranud. Et koordinaatoritele õige suund kätte juhatada ning ühtlustada asutuste
dokumentide avalikustamise ja isikuandmete kaitsega seotud praktikat, kutsusime 2011. a ellu
koordinaatorite võrgustiku. Selleks korraldame kord kvartalis koordinaatoritega kohtumisi, kus arutame
praktikas ilmnenud probleeme, kujundame parimaid praktikaid ning ühtlustame teabekorralduse
põhimõtteid. Kohtumiste avalöögi andsime avaliku teabe päevale (28. september) pühendatud üritusega
„Läbipaistev riik“, kus rääkisime rahvastikuregistri andmete väärkasutamisest, asutuse privaatsuspoliitika
väljatöötamise vajalikkusest, meie avaliku teabe juhise rakendamisest ning ideest tunnustada kõige
läbipaistvamaid asutusi.

3.3. Rahvusvaheline koostöö
3.3.1. Rahvusvahelised konverentsid ja kohtumised
Lisaks aktiivsele osalemisele eelnimetatud töögruppide töös, võtame osa ka rahvusvahelistest andmekaitse
konverentsidest ja kokkusaamistest, kus vahetatakse kogemusi ning tõhustatakse andmekaitseasutuste
koostööd.
Traditsiooniliselt toimub kord aastas Kesk- ja Ida-Euroopa andmekaitseasutuste juhtide kokkusaamine, 2011.
a oli see Ungaris, kus ettekandega esines ka Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor. Samuti osales
Andmekaitse Inspektsioon Euroopa andmekaitseasutuste iga-aastasel kevadkonverentsil, mis seekord
toimus Brüsselis ning kus peamiselt diskuteeriti andmekaitsereformi üle.
26. oktoobril toimus Moskvas II rahvusvaheline konverents „Isikuandmete kaitse“. Konverentsil osalesid
Euroopa Liidust kutsutud külalistena Eesti, Läti, Leedu, Saksamaa ja Poola andmekaitseasutused.
Konverentsile eelnes andmekaitseasutuste ümarlaud, kus vahetati kogemusi ja loodi kontakte.
Inspektsiooni peadirektor osales Kanadas avaliku teabe ülemaailmsel konverentsil. Konverentsil võrreldi
riikide praktikat ning vajadust avaliku sektori teabe masinloetaval kujul kättesaadavaks teha („avatud
andmete“ kontseptsioon). Kritiseeriti rahvusvahelisi organisatsioone (ÜRO), kelle tegevus on riikidega
võrreldes vähe läbipaistev. Sloveenia teabevoliniku eestvõttel lepiti kokku avaliku teabe volinike üleilmse
portaali loomine (vt http://www.info-commissioners.org/).

3.3.2. OECD andmekaitse töögrupp
OECD oli üks esimesi rahvusvahelisi organisatsioone, mis hakkas süstemaatiliselt tegelema isikuandmete
kaitsega. Juba 1980.a andis OECD välja juhtnöörid privaatsuse kaitse ja piiriülese isikuandmete liikumise
kohta.
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OECDs tegeleb andmekaitse teemadega andmeturbe ja privaatsuse kaitse töögrupp. Osaleme alates 2010.a
detsembrist. Töögrupis osaleme kahasse koos Riigi Infosüsteemide Arenduskeskusega, sest töögrupi raames
arutatakse lisaks andmekaitsele ka infotehnilisi teemasid. Töögrupi peamine eesmärk on piiriülese koostöö
edendamine. Töögrupp korraldab palju uurimusi ning koostab ülevaateid ja soovitusi. 2011.a ülevaated ja
soovitused:
Ülevaade sellest, mis on muutunud 30 aastat pärast OECD juhtnööride vastuvõtmist, kirjeldab
päevakohased tehnoloogiaid, inimeste käitumisharjumuste ja organisatsioonide asjaajamise muutumist ning
nendega seonduvaid ohte. Selle pinnalt tegeleb OECD edasi juhtnööride muutmise üle arutamisega.
Analüüsitavate teemadena tuuakse välja näiteks:
- milline on inimese otsustusõiguse roll andmekaitses? Millistel juhtudel on nõusolek ebapraktiline?
Kas nõusoleku tagasivõtmise kontseptsioonil on mõtet?
- milline on geograafiliste piirangute roll (arvestades pilvraalimist, ülemaailmseid standardeid jms)?
- kuidas suurendada proaktiivset lähenemist turvalisuse riskide vähendamisele (andmete
minimeerimise ja rikkumisest teavitamise kontseptsioonid)?
- tehnoloogiline innovatsioon ning ettenägematu andmete kasutamine – milline roll võiks olla sellistel
kontseptsioonidel nagu inimeste mõistlikud ootused, kasutoov taaskasutamine, andmete säilitamise
piirangud?
Esmalt koostas OECD 100-leheküljelise analüüsi riskidest, mis lapsi ohustavad ja sellest, kuidas neile riskidele
peaks lähenema. Analüüsi põhjal andis OECD välja soovituse laste kaitse kohta internetis. Muuhulgas
soovitatakse valitsuse tasandil vastu võtta selge strateegia (poliitika) selle kohta, kuidas Internetis lapsi
kaitsta ning määrata valitsusasutus, kes selle täitmise ja piiriülese koostöö eest vastutab. Samas ütleb
soovitus, et laste kaitseks rakendatavad poliitikad ei tohi olla sellised, mille tagajärjel Internet oma mõtte
kaotab. Laste kaitseks rakendatavad poliitikad:
- peavad toetama, et lapsevanematel on primaarne kaitse
OECD soovitab valitsustel
roll, kuid valitsused, ettevõtted, ühiskond ja
internetikogukond jagavad vastutust;
koostada strateegia, kuidas
- ei tohiks muutuda laste (ega teiste kasutajate) arengut ja
kaitsta lapsi Internetis ja
võimalusi pärssivaks;
määrata valitsusasutuse, mis
- ei tohi õõnestada Interneti kui ülemaailmse suhtlemise,
strateegia täitmise eest
innovatsiooni, majandusarengu ja sotsiaalse arengu
avatud platvormi olemust;
vastutab
- peavad toetama väljendusvabadust ja muid põhiõigusi;
- peavad olema tehnoloogianeutraalsed, et nad ei vananeks
koheselt.
Lisaks koostati raport füüsiliste isikute digitaalsete tuvastamismehhanismide kohta, mis suures osas on meie
jaoks nö „eilne päev“, kuid mis kinnitab, et Eesti on valinud õige tee. Nimelt peaks raporti kohaselt olema
riikide strateegia suunatud sellele, et vähendada inimesele era- ja avaliku sektori poolt antud digitaalsete
tunnuste hulka. See on ohtlik, sest mida rohkem on inimesel igasuguseid kasutajatunnuseid ja salasõnu, seda
koormavam on neid meeles pidada. Inimesed seavad siis end ohtu seeläbi, et kasutavad ühtesid ja samu
tunnuseid korduvalt erinevate teenuste puhul või kirjutavad kõik tunnused ühte kohta üles. Lahenduseks
pakutakse, et inimesel võiks olla võimalik teenuse kasutamisel valida, kui tugevat autentimisvahendit ta ise
kasutada soovib. Lisaks leitakse raportis, et oluline on leida iga teenuse riskiastmele vastav
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identifitseerimisvahend. Kui need ei ole omavahel vastavuses, ei hakka inimesed teenust kasutama. Ka liiga
tugevate identifitseerimisvahendite kasutamine on halb arvestades seda, kuidas suureneb võimekus
isikuandmeid ning tehingute kohta käivaid andmeid määramatuks ajaks talletada.

3.3.3.
Euroopa
Liidu
justiitsküsimuste töörühm

andmekaitse

järelevalveasutuste

politsei-

ja

Euroopa Liidu andmekaitse järelevalveasutuste politsei- ja justiitsküsimuste töörühma ülesandeks on
monitoorida Euroopa Liidu sise- ja justiitsküsimuste valdkonnas toimuvaid arenguid ja algatusi, mis võivad
riivata isikute põhiõigust era- ja perekonnaelu puutumatusele ning pöörata tähelepanu, et algatuste raames
võetud meetmed võtaksid arvesse kõiki olulisi privaatsuse ja andmekaitse reegleid ja garantiisid.
2011. aasta töörühma tegevused olid suuresti mõjutatud jätkuvatest diskussioonidest töörühma edasise
kooshoidmise vajaduse üle. Enamasti tegeleti juba 2010. aastal alustatud uuringute ja analüüsidega ning
uute algatamisest hoidutigi just seetõttu, et ei oldud kindel töörühma tuleviku suhtes. Kuna töörühm on
moodustatud Euroopa andmekaitseasutuste iga-aastasel kevadkonverentsil, siis on see ka kolleegium, kes
töörühma edasise toimimise üle otsustab. Suure tõenäosusega otsustatakse töörühma jätkamise küsimus
2012.a aasta mais toimuval kevadkonverentsil. Kui töörühm lõpetatakse, sest tegevused võtab üle hiljuti
moodustatud kompaktsem piiriületuse- ja reisijateandmete ning õiguskaitse alamtöögrupp (Borders and
Travel, Law Enforcement ehk BTLE).
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Ombudsmani (õigusvahemehe) rolli toob esile nii Euroopa Nõukogu isikuandmete automatiseeritud
töötlemisel isiku kaitse konventsioon (lisaprotokoll, art 1 lg 2 lit. b) kui ka EL andmekaitsedirektiiv (art 28 lg
4). Traditsiooniliselt on seda loetud isikuandmete kaitse järelevalveasutuse tegevuse tuumaks. Eesti õiguses
sätestab selle rolli IKS § 22 – igaüks, kes leiab, et isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi, võib
pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
Samamoodi täidame õigusvahemehe rolli avaliku teabe seaduse alusel, menetledes teabevaldajate tegevuse
peale esitatud vaideid (AvTs § 44).
Mõlemad seadused annavad kaebuse/vaide läbivaatamiseks tähtajad ning lubavad rikkumiste korral
algatada järelevalvemenetluse ka ex officio. Mõlemad seadused näevad ette uurimisvolitused asja
lahendamiseks (IKS § 33 lg 2-4, AvTS § 50).
Ombudsmani ülesandeid täidame ka rahvusvahelises koostöös, sh piiriüleste andmekogude kohta laekunud
kaebuste lahendamisel.

4.1. Ombudsmani roll arvudes
Inspektsioonile laekus 2011. aastal kokku 763 kaebust ja 55 vaiet (neist 42 teabe avalikustamise suunal).
Inspektsiooni enda otsuste peale laekus kokku 10 vaiet (neist 6 isikuandmete kaitse suunal tehtud otsuste
peale). Kaebuste ja vaiete hulga kasvu viimase 5 aasta jooksul illustreerib järgmine joonis:
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4.2. Isikuandmete kaitse
4.2.1. Turvakaamerad
•

Eraotstarbelised turvakaamerad

Läbi aastate on tulnud küsimusi ja kaebusi kortermajade trepikodadesse ning eramajadele paigaldatud
turvakaamerate kohta. 2011. a algul kujundasime seisukoha, et füüsiliste isikute poolt valvekaamerate
kasutamisele isikuandmete kaitse seadus ei kohaldu seni, kuni inimene salvestist ei avalikusta. Kui inimene
kasutaks kaamerat (ükskõik, kas avalikult või salaja) lihtsalt naabri filmimiseks, oleks IKS § 2 lg 1 p 1 kohaselt
tegemist isikuandmete töötlemisega isiklikul eesmärgil ning IKS ei kohalduks.
Oleks ebamõistlik asuda seisukohale, et kodu ja vara
turvalisuse tagamise eesmärgil kasutatava kaamera kohta
peaks inimene teavitussildid välja panema, aga muul otstarbel
võib filmida nii salaja kui avalikult palju tahes. See kehtib nii
eramajale paigaldatava kaamera kui kortermaja trepikotta ühe
korteriomaniku poolt kaamera paigaldamisel.

Füüsilise isiku poolt eraotstarbel
paigaldatud (turva)kaamerate
kasutamisse Andmekaitse
Inspektsioon ei sekku

Trepikotta paigaldades tuleb aga arvestada asjaõigusseadusest
tulenevate piirangutega, sest tegemist on kaasomandis oleva
osaga elamust. Siiski võib iga inimene, kes tunneb, et sellise tegevusega rikutakse tema õigusi, pöörduda
hagiga tsiviilkohtusse (VÕS § 1055).
Turvakaamera salvestise võib inimene edastada vajadusel politseile (IKS § 14 lg 2 p 1), kes töötleb salvestist
kuriteo avastamiseks. Küll aga ei või salvestist ilma sellele jäädvustatud inimeste nõusolekuta näiteks
internetti üles laadida või muul viisil avaldada.
•

Turvakaamerad koolides

2011. a tõusetus teravalt ka koolides turvakaamerate kasutamise teema. Meile laekus märgukiri, et Ääsmäe
koolis pääsevad kõrvalised isikud ruumi, kus kuvatakse turvakaamerate pildid ning et kooli parkimisplatsile
suunatud videovalvet kasutatakse selleks, et tuvastada, kas mõni õpetaja hilineb.
Kontrollimisel selgus, et turvakaamerate kasutamisega seonduv oli Ääsmäe koolis täiesti reguleerimata.
Näiteks ei olnud selgust selles, kes ja kuidas saab salvestistele juurdepääsu või kaua neid üldse säilitatakse.
Turvakaameraid kasutati ka osades klassiruumides. Seejuures Ääsmäe kool ise arvas, et nad isikuandmete
töötlemisega üldse ei tegele.
Järelevalvemenetluse käigus selgitasime Ääsmäe koolile, et juba ainuüksi turvakaamerate kasutamine
tähendab isikuandmete töötlemist. Samuti selgitasime
turvakaamerate kasutamise nõudeid. Ääsmäe kool likvideeris
puudused menetluse kestel.
Kaamera klassiruumis on

lubamatu

Kuivõrd klassiruumidesse kaamerate paigaldamine on levinud
ka muudes koolides, võtsime sel teemal avalikult sõna ning
selgitasime, et klassiruumidesse kaamerate paigaldamine on tavaolukorras ülemäärane. Tundides toimuva
üle on kontrolli võimalik teostada õpetajal ja kui tarvis, saab vahetunniks lukustada klassiukse. Selline
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lahendus on videojärelevalvega võrreldes märksa vähem õppurite ja õpetaja eraelu puutumatust riivav
abinõu.
Kooli teistes ruumides võib videovalve kasutamine olla lubatav, kui esineb reaalne oht seal liikuvate inimeste
turvalisusele ja muude vahenditega turvalisust tagada ei ole võimalik. Turvakaalutlused on isikute ja vara
kaitse, selle all ei saa mõista heakorda või koolikohustusest kinnipidamist. Valvekaamerad peaksid sel juhul
jäädvustama üksnes videopilti, kuid mitte heli. Kaamerate kohta tuleb välja panna teavitussildid.
Riietusruumidesse, tualettruumidesse ja teistesse kõrgendatud privaatsust nõudvatesse paikadesse kaamera
paigaldamine lubatav ei ole.
Muudeks eesmärkideks kui turvalisus, võib kaameraid kasutada vaid jälgitavate nõusolekul, alaealiste puhul
on selleks reeglina lapsevanem.
•

Kaamerad riietusruumis

2011. a lõpus ärgitas avalikkuse tähelepanu YouTube’i üles laetud videolõik ühe Eesti spaa meeste
riietusruumis toimetavast väidetavast vargast. Alustasime järelevalvemenetlust. Selle käigus selgus, et
kaamera oli paigutatud meeste riietusruumis suitsuanduri
sisse, mistõttu kaamera olemasolu jäi külastajatele
Meestel on samavõrd õigus
märkamatuks. Silt videovalve kohta spaas oli vastuvõtu laua
juures, mitte riietusruumis. Spaa omanik selgitas, et
privaatsusele kui naistel.
kaameraid kasutatakse klientide vara kaitseks ning lisas, et
naiste riietusruumis loomulikult kaameraid ei ole. Spaa
omanik oli turvakaamera salvestise andnud kliendile, kelle kapi kallal videolt nähtuv mees väidetavalt oli
toimetanud. Klient aga riputas salvestise üles YouTube’i.
Tegime spaa omanikule ettepaneku lõpetada kaamerate kasutamine riietusruumides, sest meie hinnangul oli
tegemist klientide ülemäärase põhiõiguste riivega. Õiguseks, mida jälgimisseadmete kasutamine antud juhul
riivab, on PS §-s 26 sätestatud õigus eraelu puutumatusele ning üldine inimväärikus. Õigus eraelu
puutumatusele hõlmab isiku füüsilist ja vaimset puutumatust, tema identiteeti, tema kohta käivaid andmeid
ning õigust oma kujutisele. Isiku identiteediga on hõlmatud lisaks nimele, mõtetele, tunnetele ja
veendumustele ka tema välimus.

Proovikabiini, riietusruumi,
wc-sse ja dušširuumi ei või
panna kaameraid.
Salajane jälgimine on
inimväärikust alandav.

Mõistega eralelu ei ole seega hõlmatud vaid isiku koduseinte vahel
toimuv. Ühiselt kasutatavasse ruumi sisenedes ei mineta isik oma
õigust eraelu puutumatusele.

Proovikabiinides, riietusruumides, wc-s ja dušširuumis on inimestel
ilmselgelt kõrgendatud ootus privaatsusele. Seetõttu on neis
ruumides jälgimisseadmete kasutamise näol tegemist oluliselt
suurema põhiõiguste riivega kui muudes ruumides. Lisaks sellel on
salajane jälgimine inimväärikust alandav. Inimene eeldab, et talle
on mingis ulatuses tagatud diskreetsus, kuid tegelikult jälgitakse tema hügieenitoiminguid ja tema keha kogu
selle intiimsuses kellegi, inimese jaoks teadmatu ja nähtamatu poolt, teadmata põhjustel ning võidakse
salvestada kuhugi ja teadmata ajaks.
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Ülemäärase õiguste kahjustamisega on tegemist juhul, kui soovitud eesmärki on võimalik saavutada ka isiku
õigusi vähem riivavate meetmetega. Kindlasti ei ole jälgimisseadmete kasutamine ainus vahend varguste
ennetamiseks ja avastamiseks. Andmekaitse Inspektsioon on seisukohal, et varguste ennetamiseks ja
avastamiseks neis ruumides saab ja tuleb kasutada muid, isiku eraelu puutumatust vähemriivavaid
meetmeid.

4.2.2. Võlainfo avaldamine
•

EMT ja vanad võlad

Ka 2011. a. jätkus võitlus võlainfo ebaseadusliku avaldamisega. Võitlus käis kolmel tandril – võlainfot
koguvate ja avaldavate ettevõtetega, nendesse andmebaasidesse võlainfo edastajatega ning lõpuks ka
võlainfo vaatajatega.
Selle üle, millisel alusel ja tingimustel võib võlgade kohta
Vaidlus EMT-ga vanade võlgade
andmeid avaldada, oleme AS-ga EMT vaielnud juba mitu
avalikustamise üle sai
aastat. 2010. a tegime AS-le EMT ettekirjutuse lõpetada
maksehäireregistris selliste võlgade avalikustamine, mille
lõpplahenduse Riigikohtus
sissenõutavaks muutumisest on möödunud enam kui 13
aastat. Tuginesime ettekirjutuse tegemisel IKS § 11 lg 7
punktile 2, mille kohaselt ei ole võlaandmete avaldamine lubatud, kui see kahjustaks ülemääraselt
andmesubjekti õigustatud huve. Kõne all olid 1990ndatel mobiilside teenuse kasutamise eest tekkinud
võlad, mida ei saa aegumise tõttu enam kohtu kaudu sisse nõuda.
See aastaid kestnud vaidlus EMT-ga jõudis 2011. a 12. detsembril lõpule, sest Riigikohus tegi otsuse, milles
leidis, et oleme õigesti ja põhjendatult tuvastanud andmesubjektide õigustatud huvide ülemäärase
kahjustamise.9
•

Võlaregistrid

AS krediidiinfo peab maksehäireregistrit, kust igal soovijal on ID-kaardi abil sisenedes võimalik teha päringuid
ettevõtete ja füüsiliste isikute võlgade kohta. Meie poolt 2010. a tehtud ettekirjutuse alusel lõi AS
Krediidiinfo füüsilistele isikutele võimaluse tutvuda, kes on tema andmeid vaadanud. Seda võimalust ka
aktiivselt kasutatakse, sest meile on märgatavalt rohkem hakatud esitama kaebusi maksehäireregistri
andmete ebaseadusliku vaatamise kohta. Kui tutvuja ei suuda ära
põhjendada, milles seisnes tema õigustatud huvi teise isiku andmete
vaatamisel, ootab tutvujat väärteokaristus (karistuste kohta loe
Juriidiliste isiku võlainfo
ettekande punktist 6.2.2.).

juures võib avaldada ka
juhatuse liikme nime

Võlgnike nimekirju avaldavaid ettevõtteid tekib üha enam juurde.
Nii avaldas näiteks Julianus Inkasso oma võrgulehel üle 70 000
võlgniku andmed. Kui tegemist on juriidiliste isikute võlgadega,
isikuandmete kaitse seadus ei kohaldu. Juriidilise isiku võla juures võib ära näidata ka juhatuse liikme
andmed, sest andmed juhatuse liikme kohta on äriregistris seaduse alusel avalikustatavad andmed, mida
9

3-3-1-70-11
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võib vabalt taaskasutada. Siiski ei piirdunud Julianus Inkasso ainult juriidiliste isikute võlgade avaldamisega.
2011. pöördus Julianus Inkasso meie poole selgituste saamiseks seoses arendatava füüsiliste isikute
võlaandmete registriga.
Hilisemal kontrollimisel selgus, et Julianus Inkasso võlaandmete registri ülesehituses oli mitmeid puudujääke:
-

-

-

Julianus Inkasso võlaregistris oli võimalik ilma ennast identifitseerimata teha üldine päring võlglaste
kohta – näiteks „viimati lisatud kümme võlglast“, „kümme suurimat võlglast“, „kümme viimati
otsitud võlglast“. Võlgaste hulgas kuvati ka eraisikust
võlglaste nimed. Sellise päringu puhul ei ole füüsilisel
Inimene peab saama tasuta ja
isikul võimalik üldse teada saada, kes ja milleks tema
andmeid on vaadanud.
lihtsal viisil teada, kes ja mis

põhjusel on tema andmeid
füüsilise isiku võlasumma suuruse nägemiseks tuli
end identifitseerida kas ID-kaardi või pangalingi
võlaregistrist vaadanud
kaudu ning anda kinnitus selle kohta, et päring
teostatakse vaid tehingu sõlmimise kavatsusega
antud isikuga ning saadud andmeid kasutatakse üksnes sellel eesmärgil. Üldsõnaline „tehingule“
viitamine ei võimalda füüsilisel isikul hinnata, kas tutvujal oli ka tegelikult õigustatud huvi.
õigus teada, kellele ja milleks on tema andmeid edastatud, peab saama kasutada sama hõlpsalt kui
on andmeedastuse teenus ise. Kui maksehäirepäringuid saab teha internetis, siis peab ka päringute
kohta saama päringuid teha internetis.

Kaebused esitasid meile ka 7 inimest, kelle isikuandmed olid avalikustatud portaalides www.lost24.eu või
www.kadunud.ee. Selgus, et tegemist juriidilise isiku juhatuse liikmetega, mistõttu järelevalvemenetlust me
ei alustanud.
•

Võlateadete saatmine

OÜ ITM Inkasso saatis Facebooki kaudu teate ühele inimesele selle kohta, et tal on võlg SMSMoney ees.
Teate saatja väitel ei olnud temal võlaga mingit seost. Isikuandmeid edastades tuleb tagada, et need jõuaks
õigele inimesele. Sotsiaalmeedias ei saa reeglina kunagi täiesti kindlalt tuvastada, et konto looja näol pole
tegemist näiteks nimekaimu või lihtsalt endale juhtumisi samanimelise konto loonud inimesega. Kuivõrd
rikkumine oli toime pandud, ei olnud selles asjas riikliku järelevalvemenetlusega enam võimalik midagi ära
teha ning seetõttu määrasime OÜ ITM Inkasso töötajale, kes teate saatis, hoiatustrahvi 15 eurot.

4.2.3. Isikuandmed Internetis
Nagu eelnevatelgi aastatel, pidime ka 2011. a lahendama kaebusi meedias avaldatud artiklite kohta.
Inimeste eraelu piiride tunnetus on erinev - mõnd inimest häirib juba ainuüksi isikukoodi avaldamine, teised
laotavad ise oma viimsedki eraelu detailid avalikkuse ette. Meedias avaldatuga tegelemegi ainult
kaebustepõhiselt, vastasel juhul võtaksime endale tsensori rolli ning hakkaksime inimeste eest hindama, kas
avaldatu riivab nende põhiõigusi. Veel mõned aastad tagasi ei pidanud me televisiooniga tegelema – mis
näidatud, seda enam tagasi võtta ei saa. Aga nüüd on telekanalite enda toodang nende võrgulehtedel
kättesaadav ka pärast saate eetrisse laskmist.
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Väljendusvabaduse (sh ajakirjandusvabaduse) ning eraelu puutumatuse vastasseis on paraku igikestev
teema, kus ei olegi ühest selget lahendust. Inimese õigus eraelu puutumatusele ning väljendusvabadus ei ole
teineteise suhtes hierarhilises suhtes. Kumbki õigus ei ole teisest ülem. Ka Euroopa Inimõiguste Kohus vaagib
pidevalt, kumb õigus konkreetsel juhul ikkagi peale jääb. Väärtusotsuste tegemine on keeruline – et
kujundada majasiseselt süsteemset, läbimõeldud ja veenvat praktikat, uurisime eelmisel aastal põhjalikumalt
Euroopa Inimõiguste Kohtu ja Riigikohtu lahendeid ja õiguskirjandust (Juridica artiklid, seaduseelnõude
seletuskirjad).
Mida siis hindame? Üldjoontes kirjeldades hindame isikuandmete avaldamist kolmes etapis.
•

Ajakirjanduslik eesmärk

Isikuandmete avaldamisel Internetis uurime kõigepealt, mis
eesmärgil avaldati, sest sellest sõltub, kas kohalduvad erireeglid
Ajakirjanduslik eesmärk: avaliku
ajakirjandusele (IKS § 11). See, kas avaldaja on
huvi orbiidis oleva teema kohta
„professionaalne“ ajakirjanik või lihtsalt blogipidaja, ei ole
informatsiooni levitamine
oluline. Loeb avaldamise eesmärk. Euroopa Inimõiguste
Konventsioon tagab ulatusliku sõnavabaduse kaitse vaid juhul,
eesmärgiga edendada debatti
kui info levitamisel on ajakirjanduslik eesmärk. Tõsi,
demokraatlikus ühiskonnas
ajakirjandusliku eesmärgi defineerimine ei ole kerge – ka EIK ei
ole andnud otsest definitsiooni, hinnates seda kaasusepõhiselt.
Kuid üldjoontes võib ajakirjanduslikku eesmärki defineerida kui avaliku huvi orbiidis oleva teema kohta
informatsiooni levitamist eesmärgiga edendada debatti demokraatlikus ühiskonnas.
• Kolm kriteeriumi nõusolekuta isikuandmete avalikustamiseks
Isikuandmete kaitse seaduse § 11 lõike 2 kohaselt võib isikuandmeid ilma inimese nõusolekuta
ajakirjanduslikul eesmärgil töödelda ja avalikustada meedias kui on täidetud kõik kolm tingimust:
1) isikuandmete avalikustamiseks on ülekaalukas avalik huvi;
2) see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega;
3) andmete avalikustamine ei kahjusta ülemääraselt isiku õigusi.
Internetis avaldamise korral hindame avalikku huvi kaebuse
lahendamise aja seisuga, mitte tagasiulatuvalt artikli avaldamist.
Avalik huvi peab olema just
Avalik huvi peab esinema just selle isiku andmete avalikustamise,
selle inimese isikuandmete
mitte ainult teema vastu. Selleks hindame, kas artikkel täidab
avalikustamise, mitte ainult
ühiskonna vajaduse info järele ka ilma inimese andmeteta. Ilmselt
kõige lihtsam on poliitikutega (sh parlamendi, valitsuse ja kohalike
teema vastu
omavalitsuste juhid), sest nende puhul jätab EIK praktika vähe
ruumi ajakirjandusvabaduse piiramisele. Märksa keerulisem on
hinnata avaliku huvi inimeste puhul, kes on mingi ühekordse tegevusega meedia tähelepanu köitnud. Nende
hulgas on ka endised kurjategijad, kes on ühtlasi ka kõige agaramad kaebajad.
Ka juhul, kui isikuandmete avalikustamine on avalikes huvides, võivad esineda asjaolud, mille tõttu tuleb
avalikustamisest loobuda. Näiteks negatiivsed tagajärjed, mida info avalikustamine tooks kaasa isiku
alaealisele lapsele.
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•

Sekkumise proportsionaalsus

Kui eelpoolkirjeldatud nõuded on täitmata, tuleb meil otsustada, kas ja mis viisil ajakirjandusvabadusse
sekkuda. Selleks hindame, kas avalikustaja suhtes rakendatav meede pärsib ajakirjanduse valmisolekut ja
soovi edastada avalikkusele huvi pakkuvat informatsiooni.
Ülemääraselt koormavaks meetmeks on EIK pidanud ajakirjanikule määratud vanglakaristust ning suuri
kahjuhüvitisi ja rahatrahve. Sellised meetmed omavad „jahutavat efekti“, sest rahatrahvi või vanglakaristuse
hirmus võib väljaanne jätta info avaldamata.
Meie „arsenali“ kuuluvad ettepanekud ja ettekirjutused, millega tavapäraselt nõuame, et artikkel ei oleks
enam isiku ees- või perekonnanime järgi otsingumootorite kaudu leitav. Selline lahendus võrdsustab
internetiväljaanded trükiajakirjandusega ega „hävita“ ajalugu. Mõnel juhul võib siiski olla vajalik nime
asendamine tähemärkidega. Leiame, et sellised meetmed ei ole ajakirjanduse jaoks ülemääraselt koormavad
ega too kaasa jahutavat mõju ajakirjandusväljaannete valmisolekule internetiarhiive pidada.
Mõned näited meie kaasustest:
ETV saates „Pealtnägija“ avaldati saatelõik kadunuks jäänud inimesest. Pealtnägija toimetuse sõnul palusid
neil saatelõigu teha kadunuks jäänud inimese poeg ja kauaaegne sõber selleks, et näidata, kuidas raskelt
haige inimene jäi Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi PPA) puuduliku töö tõttu mitmeks päevaks abitus
seisundis metsa. Saatelõik valmistatigi koostöös nendega ette (neilt saadi ka kadunuks jäänu kohta
kõikvõimalikke andmeid). Saatelõiku oli võimalik hiljem vaadata ETV kodulehelt.
Täpsemalt avaldati kõnealuses videoklipis kadunud inimese eesnimi, ligikaudne vanus, ligikaudne elukoht ja
ligikaudne suvila asukoht, varasemad töökohad, nooruspõlve pildid ja reisikogemused. Samuti avaldati väga
detailseid andmeid tema tervise kohta (diagnoos, haiguse kulg,
ravimid). Õnnetuse kohta märgiti, kus antud isik ära eksis, kui
kaua ta eksinud oli ja et pärast tema leidmist pandi ta Kadunud inimese isikuandmete
hooldekodusse.
avalikustamiseks ETV

„Pealtnägijas“ ei olnud
Peale saatelõigu avaldamist esitas meile kaebuse inimene, keda
selles kajastati, sest tema ei olnud saate tegemiseks nõusolekut
avalikku huvi
andnud ega soovinud, et saatelõik oleks jätkuvalt kättesaadav.
Selgitasime ETV-le, et nõusoleku isikuandmete avalikustamiseks
saab anda üksnes inimene ise. Inimese sõbrad, sugulased, ega muud lähedased ei saa anda inimese eest
isikuandmete töötlemiseks nõusolekut, välja arvatud juhul, kui nad on selle inimese seaduslikud esindajad ja
omavad sealjuures vastavaid volitusi. ETV leidis aga, et saatelõigu võis avaldada ka ilma nõusolekuta, sest
selleks esines avalik huvi.
Asusime seisukohale, et kuigi selle traagilise juhtumi osas ja riigiasutuse töö tegevuse puudujääkide osas
võib esineda avalik huvi, ei esine avalikku huvi kadunuks jäänud inimese isikuandmete osas. Antud
päevakajalise juhtumi kajastamine oleks võinud toimuda ka ilma inimese isikuandmete avalikustamiseta
(arvestades, et saatelõigu avaldamine ei teeninud ka kadunud inimese otsimise eesmärki – inimene oli
selleks ajaks juba leitud). Ettekirjutusega kohustasime rahvusringhäälingu muutma võrgulehel olevas
saatelõigus isik tuvastamatuks.
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Küllalt palju kaebusi tuleb meile ka endistelt kurjategijatelt, kes kaebavad eesmärgiga lasta eemaldada nende
kunagist kuritegu kajastav artikkel ajalehe võrguväljaandest. Neil puhkudel võtame jätkuva avaliku huvi
olemasolu hindamiseks arvesse kui raske kuriteoga oli tegemist, kas karistus on kustunud, kas isik saab
vastavalt karistusregistri seadusele nõuda enda andmete eemaldamist kohtulahendist, kas ta on hiljem
sooritanud uusi kuritegusid või on muu tegevusega põhjustanud avalikusse huvi enda tegemiste suhtes (vt
näiteks Ettekirjutus 16.08.2011 Eesti Päevalehe AS ja Vaideotsus 23.09.2011 AS SL Õhtuleht/Andmekaitse
Inspektsioon).

Eelmisel aastal tegime ka otsuseid, milles keeldusime ajalehele ettekirjutuse tegemisest. Ühel juhul oli
ajalehe võrguväljaandes jätkuvalt kättesaadav artikkel, mis kajastas (ilma täiendavate hinnangute ega
lisaandmeteta) süüdimõistvat kohtuotsust. Süüdimõistetu on karistuse küll tänaseks ära kandnud, kuid
kuivõrd tegemist oli raske kuriteoga (suures koguses narkootilise aine ebaseaduslik käitlemine), ei ole tal
karistusregistri seaduse kohaselt õigust nõuda enda nime eemaldamist süüdimõistvast kohtuotsusest.
Leidsime, et olukorras kus avalikust kohtuotsusest on sama info avalikkusele kättesaadav, ei ole põhjendatud
ajalehele ettekirjutuse tegemine andmete sulgemiseks. Kaebaja vaidlustas meie otsuse halduskohtus ning
menetlus selles asjas on veel pooleli.
•

Internetikommentaarid

Aeg-ajalt laekub meile ka kaebusi internetiportaalides avaldatud kommentaaride peale. Interneti vahendusel
võimaldatud avalike kommentaaride, arvamuste ja hinnangute andmine on osa väljendusvabadusest.
Väljendusvabadus aga vastandub teatud juhtudel õigusele eraelu puutumatusele. Kui väljendusvabaduse
teostamisel (avalikku Interneti foorumisse kommentaari postitamisel) riivatakse isiku õigust eraelu
puutumatusele, on põhjendatud väljendusvabaduse piiramine. Internetiportaali pidaja sekkumine
kommentaari postitaja väljendusvabadusse on õigustatud, kui kommentaari postitaja on muuhulgas
avalikustanud kommentaaris ka isikuandmeid. Niisugust
Internetiportaali pidaja sekkumise õigust on käsitlenud
varasemalt ka Riigikohus lahendis 3-2-1-43-09.

Andmekaitse Inspektsioon ei
sekku netikommentaaridesse, mis
kritiseerivad avalikult osutatavaid
teenuseid ja teenusepakkujaid

Näiteks ei sisalda isikuandmeid selline kritiseeriv kommentaar
„ei jäänud rehvivahetusteenusega rahule, kuna üks rehv
unustati vahetamata.“ Sel juhul on tegemist kommentaatori
isikliku arvamusega, mis käib selgelt FIE ettevõtlusega seotud
tegevuse kohta, ega puuduta tema eraelu. Küll aga ei puuduta
ettevõtlust sellised kommentaarid nagu „Tunnen meest üle
20-ne aasta, kui ta veel x tänaval elades märatses ja naabrite rahu rikkus“, „Mees on skisofreeniline
väljapressija ,vägivaldne ja konfliktse iseloomuga“, „Tõepoolest sellel mehel on suur paturegister seljataga“,
„ elavad ema palgast“ jm. Asusime seisukohale, et need kommentaarid tuleb võrgulehelt eemaldada,
kuivõrd tegemist on isikuandmetega.10
Kommentaaride puhul tõusetub teravalt ka väärtushinnangute ja faktiväidete eristamise probleem. Isiku
kohta esitatud arvamus või talle antud hinnang kujutab endast väärtusotsust, mis väljendub
väärtushinnangus. Väärtushinnangut on küll võimalik põhjendada, mitte aga tõendada selle sisu tõesust või
väärust. Isikuandmed on aga selge faktiline informatsioon mingi konkreetse isiku kohta, mis võib olla nii

10

Ettekirjutus 13.07.2011 Assay Oü

44

4. OMBUDSMAN

tõene kui ka väär. Selle tuvastamine, kas tegemist oli ebaõigete andmetega, kas väärtushinnang oli
põhjendatud ning kas ebaõigete andmete või väärtushinnangu avaldamine oli õigusvastane, eeldab
ulatuslikku tõendite kogumist ja hindamist. Tsiviilkohtu
volitused ja võimalused asjaolude tuvastamiseks on oluliselt
ulatuslikumad kui haldusorganil.
Vaidlus laimu ja solvamise üle

tuleb lahendada tsiviilkohtus
Oleme asunud seisukohale, et vaidlused väärtushinnangute
avaldamise
üle
tuleb
lahendada
tsiviilkohtus
võlaõigusseaduse alusel, sest see vaidlus on sisu poolest ülekaalukalt tsiviilõiguslik. Haldusorganil (ja
halduskohtul) on küll pädevus tuvastada tsiviilõiguslikke asjaolusid haldusasja lahendamiseks vajalikus
ulatuses, kuid haldusorgan ja halduskohus ei peaks lahendama asju, mis valdavas osas ongi ainult
tsiviilõiguslikud. Andmekaitse Inspektsioonile kaebuse esitamise võimaldamine on mõeldud eeskätt selleks,
et riik saaks sekkuda olukorras, kus õigusrikkumise peatamine on selgelt avalikes huvides. Seda toetab ka
korrakaitseseaduse seletuskiri, mille kohaselt isikute subjektiivsete õiguste kaitsmine on eelkõige
kohtuvõimu funktsiooniks. „Kui täitevvõim korrakaitseorganite näol hakkaks lahendama isikute õigusi ja
vabadusi puudutavaid küsimusi, konkureerides kohtuvõimuga, tooks see kaasa võimude lahususe põhimõtte
rikkumise, tekiks õiguskindlusetus ja omavolioht. Korrakaitseorganid ei suuda ega peagi suutma igal juhtumil
kindlaks teha isikute vahelisi tegelikke õigussuhteid, mis eraõiguslike vaidluste lahendamisel võib olla vägagi
keeruline.“ .11
•

Sotsiaalkindlustusameti teated

Sotsiaalkindlustusametile tegime ettekirjutuse muuta Ametlikes Teadaannetes avaldatavate teadete
avaldamispraktikat. Sotsiaalkindlustusamet avaldab elatisabi määramise otsuseid, peretoetuste
tagasinõudmise teateid, pensionisummade tagasinõudmise teateid ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuseks
liigselt makstud summade teateid. Sotsiaalkindlustusamet avaldas Ametlikes Teadaannetes haldusakte
nende kättetoimetamise eesmärgil (mida võimaldab haldusmenetluse seadus). Haldusmenetluse seaduse
kohaselt avaldatakse sellisel juhul Ametlikes Teadaannetes haldusakti resolutsioon. Elatisabi määramise
teadetes olid aga ära toodud ka laste nimed, toetuste tagasinõudmise otsustes (nt lapse viibimine
varjupaigas, lapse paigutamine lastekodusse, õpingute katkestamine).
Sotsiaalkindlustusameti väide, et elatisabi määramise teate avaldamise eesmärgist tulenevalt on lisaks
adressaadi isikuandmetele oluline ka laste nimede avaldamine, ei ole pädev. On vähe tõenäoline, et
võlgnikul puudub ülevaade sellest, millise isikuga tal lapsed on ja millist nime need lapsed kannavad.
Inspektsiooni hinnangul on laste nimede avaldamine siinkohal üleliigne ning ei ole kooskõlas teate
avaldamise eesmärgiga. Samuti kahjustab selline tegevus lapse õigustatud huve ning eraelu puutumatust.
Tänapäeva ühiskonnas, kus pea igaühel on vaba juurdepääs internetile, on äärmiselt raske vältida internetis
oleva informatsiooni edasist levitamist, muutmist või erinevates kontekstides kasutamist. Laste
isikuandmete sellisel viisil avaldamine internetis võib kaasa tuua näiteks koolikaaslaste halvustava suhtumise
vms, vanemate omavahelised pinged tekitavad lapses juba niigi negatiivseid emotsioone. Samuti võivad
sellist informatsiooni ära kasutada pedofiilid, kes otsivad ligipääsu lastele, kelle koduses elus puudub
stabiilsus ning kes on seetõttu haavatavamad ja psühholoogiliselt enam mõjutatavad. Tervel ühiskonnal ei
ole vaja teada, et konkreetse lapse vanemad on lahutatud ja ei suuda omavahel kokkuleppele jõuda.

11

Loe pädevuse piiritlemise kohta korrakaitse seaduses täpsemalt ettekande punktist 3.1.2.
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4.2.4. Isikuandmed andmekogudes
•

Liikluskindlustuse register

Meile laekus kaebus inimeselt, kes oli saanud postiga nimeliselt temale adresseeritud vabatahtliku
sõidukikindlustuse (kasko) pakkumuse Seesam Insurance AS-lt. Kuivõrd kaebajal ei olnud Seesamiga
varasemalt ühtegi kontakti olnud, soovis kaebaja teada, kust Seesam sai kõik pakkumuses olnud andmed
(pakkumus sisaldab kaebaja nime, kodust aadressi, isikukoodi, kontakttelefoni, sõiduki marki, sõiduki
registreerimismärki ning sõiduki VIN-koodi).
Riikliku järelevalve käigus selgitas Seesam, et isikuandmed ning andmed sõiduki kohta pärinevad
liikluskindlustuse registrist, mille vastutavaks töötlejaks on MTÜ Eesti Liikluskindlustuse Fond (edaspidi LKF).
Liikluskindlustuse registri pidamist reguleerib liikluskindlustuse seaduse § 66. Liikluskindlustuse registris
sisalduvate andmete töötlemine on reguleeritud LKF ja Seesami vahel sõlmitud liikluskindlustuse registri
kasutamise lepinguga. Seesami müügiesindajatele võimaldatakse juurdepääs liikluskindlustuse registrile
eesmärgiga, et müügiesindajad saaksid sõlmida kohustusliku liikluskindlustuse lepinguid. Liikluskindlustuse
registris sisalduvaid andmeid on Seesamil õigus töödelda ainult andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks
ja/ või selle täitmise tagamiseks ja/ või liikluskindlustuse seadusega ettenähtud ülesande täitmiseks ja/ või
andmesubjekti nõusolekul.
Kuivõrd Seesamil ei olnud pakkumuse saanud inimesega ühtegi lepingut ning ta ei olnud ise avaldanud soovi
lepingu sõlmimiseks ega pakkumiste saamiseks, puudus Seesamil igasugune õiguslik alus selle isiku andmete
kohta päringu tegemiseks liikluskindlustuse registrist. Tegime ettekirjutuse.
Liikluskindlustuse registri päringutega seondus teinegi kaasus. Nimelt selgus, et liikluskindlustuse registrisse
on Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet (edaspidi MUPO) teinud suure hulga päringuid. Algatasime
järelevalvemenetluse, et selgitada välja, millisel õiguslikul alusel selliseid päringuid tehakse.
Järelevalvemenetluse käigus tuvastasime, et LKF andmebaasile on MUPOs juurdepääs menetlusosakonna,
patrulliosakonna, korrapidamise, parkimisosakonna, koolivalve ja taksokontrolliosakonna ametnikel.
Päringuid tehti aadress- ja kontaktandmete saamiseks peamiselt väärteomenetluste dokumentide ning
parkimistrahvide kättetoimetamiseks . Siiski jäi arusaamatuks koolivalve ja taksokontrolli osakonna ametnike
päringute tegemise vajadus liikluskindlustuse registrist, mistõttu tegime MUPOle ettepaneku vaadata üle
ametnike juurdepääsu vajadus ning töötada välja kord registri kasutamiseks. Lisaks selgitasime, et isikute
kontaktandmete saamiseks tuleks kõigepealt kasutada rahvastikuregistrit (andmed tuleb võtta
andmekogust, kus kontaktandmed on põhiandmeteks), mis on just selleks otstarbeks loodud, v.a juhud, kui
mingi eriseadus annab teistsugused võimalused. Alles siis, kui rahvastikuregistris oleval aadressil ei ole
võimalik isikuga kontakti saada, võib kasutada ametiülesannete täitmiseks vajadusel ka muid andmebaase.
Järelevalvemenetluses selgus ka tõsiasi, et 4 kuu kohta puudus info registrist päringute teostaja kohta. LKF
ei olnud ise teadlik, et logimine korrektselt ei toiminud. LKF kõrvaldas menetluse käigus puuduse, kuid sellegi
poolest tegime LKF-le ettepaneku töötada välja kontrollisüsteem, mis väldiks analoogse olukorra
taastekkimist tulevikus.
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•

Ühtne personali- ja palgaarvestusprogramm

Andmekogusse tehtud päringute logimisega on probleem ka ühtses personali- ja palgaarvestusprogrammis
SAP. Eelmisel aastal alustasime Rahandusministeeriumi suhtes SAP-ga seoses järelevalvemenetluse, mille
raames tegime muuhulgas ettepanekud:
- tarkvara SAP uue versiooni kasutusele võtmisel tagada isikuandmete vaatamise logimine, v.a
andmed, mis tuleb seaduse alusel asutuse võrgulehel avalikustada;
- selgitada välja, kui kaua on vajalik säilitada lahkunud töötajate andmeid andmebaasis ning töötada
välja andmete arhiveerimise kord.
Ettepanekute täitmise tähtajaks määrasime 01.08.2011. a. 2011. a septembris vastas Rahandusministeerium,
et arvestab meie ettepanekutega. Eelmise aasta lõpuks ettepanekuid realiseeritud ei olnud,
järelevalvemenetlus SAP-i osas jätkub seega 2012. aastal.
SAPi kantud andmete säilitamistähtaegade reguleerimise vajadusele ja kogutavate andmete koosseisule
juhtisime tähelepanu ka avaliku teenistuse seaduse eelnõu kooskõlastusringil (loe ettekande punktist 3.1.4.).
Meie hinnangul peab teenistujate kohta peetavasse registrisse kantavate andmete loetelu ja säilitamise
tähtaeg olema ühetaoline ja põhjendatud ega saa sõltuda iga üksiku asutuse personalijuhi paremast
äranägemisest. Kuivõrd registrisse kantakse suur hulk eraelulisi andmeid, peavad registri kasutajaõigused
olema selgelt määratletud ning nende andmine täpselt reguleeritud. Tsentraliseeritud registri vastutav
töötleja (Rahandusministeerium) peab seejuures tagama, et registrit kasutataks ainult seadusest tulenevate
ülesannete täitmiseks. Ebamäärased kasutajaõigused ja logide puudumine teevad selle ülesande täitmise
sisuliselt võimatuks.

4.3. Avaliku teabe väljastamine
•

Juurdepääsupiirangu märkimine väljasaadetavale dokumendile

2010. aastal avaldasime avaliku teabe seaduse täitmise juhendi, milles muuhulgas selgitasime ka
juurdepääsupiirangute seadmist dokumentidele. Vaatamata sellele küsis eelmisel aastal ühe ministeeriumi
hallatav asutus meie infoliinile helistades, kas asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud dokumendile ei ole
asutusest välja saatmisel korral enam vaja panna märget juurdepääsupiirangu kohta. Küsimuse tingis see, et
ühe ministeeriumi seisukoha kohaselt ei olevat asutusest välja saadetava dokumendi puhul tegemist enam
asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud dokumendiga/teabega, vaid teabega, mis on kõigi jaoks avalik.
Saatsime seepeale valitsusasutuste koordinaatoritele märgukirja, kus selgitasime, et kui tegemist
juurdepääsupiiranguga dokumendiga (näiteks sisaldab eraelulisi isikuandmeid) ning see edastatakse teisele
asutusele, siis on juurdepääsupiirangu märke olemasolu just eriti oluline. Seda seetõttu, et üks ja sama
dokument ei oleks ühes asutuses piiranguga ja teises asutuses avalik. Sellisel juhul kaotab piirangu märge
oma mõtte. Märge „asutusesiseseks kasutamiseks“ tähendab, et teave ei ole mõeldud piiramatule isikute
ringile, vaid üksnes ametnikele, kellel on vaja teavet oma ametiülesannete täitmiseks. Dokumentide
märgistamine on oluline eelkõige seetõttu, et kõigile, kes vastava dokumendiga kokku puutuvad, oleks
üheselt arusaadav, et tegemist on juurdepääsupiiranguga teabega, mis ei kuulu avalikustamisele selleks
mitte õigustatud isikutele.
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•

Siseauditi aruanded

Lisaks
saatsime
eelmisel
aastal
Rahandusministeeriumile
märgukirja,
milles
palusime
Rahandusministeeriumil, kes koordineerib asutuste siseauditite korraldamist, teavitada ministeeriume ja
riigiasutusi juurdepääsupiirangute kehtestamise korrast siseauditi
aruannetele.

Asutuse siseauditi aruanne
on peale selle kinnitamist
avalik dokument

Märgukirja saatmise tingis asjaolu, et meie menetluses on olnud
mitmeid menetlusi, mille käigus on selgunud, et nii ministeeriumid
kui muud riigiasutused on kehtestanud siseauditi lõpparuannetele
juurdepääsupiirangu avaliku teabe seaduse (AvTS) § 35 lõige 1
punkti 18 alusel viieks aastaks. Samas võib selle sätte alusel
tunnistada siseauditi aruanded asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks ainult kuni nende
kinnitamiseni asutuse juhi poolt, mitte viieks aastaks.
Auditiaruannete puhul on tegemist sisuliselt teabevaldaja tööedukuse aruandega, mis sisaldab andmeid
ülesannete täitmise kvaliteedi ja juhtimisvigade ning eelarvevahendite kasutamise kohta. Avaliku teabe
seaduse § 36 lõike 1 punktide 5 ja 9 kohaselt ei tohi tunnistada sellist teavet asutusesiseseks kasutamiseks.
Ka ei ole siseauditiaruannete puhul tegemist asutusesiseselt adresseeritud dokumentidega, mida
dokumendiregistris ei registreerita. Asjaajamiskorra ühtsete aluste § 18 punkti 6 kohaselt kuuluvad asutuse
dokumendiregistris registreerimisele ka ametniku või töötaja poolt esitatud aruanded.
•

Politsei tegevuse meetodid ja taktika

Eesti Päevalehe AS ajakirjanik esitas Siseministeeriumile teabenõude, milles palus väljastada dokumendi
pealkirjaga „Teenistusliku järelevalve menetluse kokkuvõte“. Siseministeerium muutis dokumendiregistris
registreeritud dokumendi pealkirja „Teenistusliku järelevalve
menetluse kokkuvõte“ järgmiseks: „Ettepanekuid Politsei- ja
Piirivalveametile“. Juurdepääsupiirang jäi samaks (teave Igasugune politseid puudutav info
politsei tegevuse meetodite ja taktika kohta ning teave, mille
ei ole veel „politsei tegevuse
avalikuks tulek kahjustaks riigi välissuhtlemist).

meetodid ja taktika“, millele võiks
seada juurdepääsupiirangu

Asusime seisukohale, et juurdepääsupiirangud olid kehtestatud
ebaseaduslikult, sest enamik teabest kujutas endast
Siseministeeriumi poolt tähelepanu juhtimist otseselt
väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadusest tulenevatele nõuetele (haldusorgan peab suutma välja
tuua faktilised asjaolud, kohaldamise õigusliku aluse jne) ning viitas kohustusele neid järgida. Teabega
politsei tegevuse meetodite ja taktika kohta, mille avalikuks tulek võib raskendada süütegude avastamist või
soodustada nende toimepanemist, oleks võinud tegemist olla juhul, kui ministeeriumi ettepanekutes oleks
sisaldunud reeglid, kuidas politsei peab mingit konkreetset toimingut läbi viima.12
•

Kliiniliste uuringute käigus kogutud teave kõrvaltoimete kohta

Vastavalt ravimiseaduse § 90 lõikele 8 on uuringu sponsor kohustatud teavitama Ravimiametit uuringu käigus
esinenud tõsistest ettearvamatutest kõrvaltoimetest (selliste teatiste arv varieerub 15-42 teatist aasta kohta).
12

Vaideotsus 20.06.2011 Eesti Päevaleht/ Siseministeerium
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Ravimiameti ülesandeks teha ekspertiise ravimite kliiniliste uuringute taotlustele, lubada või keelata nende
läbiviimist ja kontrollida seda.
AS Eesti Ajalehed esitas Ravimiametile teabenõude, paludes väljastada nimekirja aastatel 2002—2010
Ravimiametile saabunud teadetest Eestis tehtud ravimiuuringute käigus arstide poolt tähele pandud tõsiste
ettearvamatute kõrvaltoimete kohta. Teabenõude vastuses paluti märkida kõrvaltoimest teataja isik,
kõrvaltoimest teatamise aeg, testitud ravimi nimi ja kõrvaltoime sisu.
Ravimiamet väljastas uuringuid teostanud sponsorite, uuringute aktsepteerimise aja Ravimiametis ning
uuringu lõpu kuupäeva. Ülejäänud teabe väljastamisest keeldus Ravimiamet põhjusel, et esitatud
kõrvaltoimed on konfidentsiaalne informatsioon ja ei kuulu avalikustamisele, sest kõrvaltoimete hindamine
on põhjalik analüüs, kus hinnatakse põhjuslikku seost manustatud uuringuravimi ja reaktsiooni vahel, ja see
on sponsori omand. Ühtlasi leidis Ravimiamet, et andmete avaldamine võib olla eksitav, sest kliinilise uuringu
käigus kogutavad andmed kõrvaltoimete ja kõrvalnähtude kohta vajavad eelnevat ja põhjalikku analüüsi
põhjusliku seose olemasolu kohta manustatud uuringuravimi ja reaktsiooni vahel.
Vaideotsuses selgitasime, et juurdepääsupiirangu võib seada isikuandmete (sh delikaatsete isikuandmete) ja
ärisaladuse kaitseks, kuid Ravimiamet peab uuringu teostajalt üle küsima, milline osa teabest on ärisaladus
ning olema valmis seda vajadusel ka põhjendama. Sellega, et teabe väljastamisest peaks hoiduma ka
seetõttu, et niisugune esialgne teave võib avalikkust eksitada, me ei nõustunud. Haldusorganil on ju alati
võimalus teabenõude täitmisel anda juurde täiendavaid õiguslikke selgitusi, mis aitaksid tegelikkust paremini
mõista.
•

Sportlaste premeerimine

Audru Vallavalitsusele esitati teabenõue, milles paluti väljastada vallavalitsuse korraldus koos selles
sisalduvate premeeritud sportlaste nimedega. Audru Vallavalitsus avalikustas sportlastele makstavad
summad, kuid keeldus nimede väljastamisest põhjendusega, et tegemist oli alaealiste sportlastega.
Preemiaid maksti sportlastele, kes saavutasid häid tulemusi vabariiklikel ja maakondlikel spordivõistlustel.
Lähtudes asjaolust, et nii vabariiklike kui maakondlike spordivõistluste tulemused on avalikud, summad olid
avalikud ning et võistlustel häid tulemusi saavutanud isikute nimede avalikustamine (sh õpilaste nimede
avalikustamine) ei riku isikute eraelu puutumatust kohustasime soovitud nimed välja andma.
Lisaks eelnevale keeldus Audru Vallavalitsus väljastamast ka üht vallaga seotud lepingut, viidates, et tegemist
on ärisaladusega. On üsna levinud, et lepingutes sisaldub punkt, mille kohaselt terve leping on
konfidentsiaalne. Seetõttu selgitasime vaideotsuses, et
kohalik omavalitsus peab lepingut sõlmides ja sellesse
konfidentsiaalsusklauslit sisse kirjutades arvestama sellega,
Asutus ei saa lepingu sõlmimisel et talle kohaldub AvTS koos selles sätestatud piirangutega
leppida kokku, et terve leping on ning teavitama sellest ka oma lepingupartnerit. Ka juhul, kui
leping sisaldab AvTS §-s 35 või mõnes muus eriseaduses
konfidentsiaalne
sätestatud juurdepääsupiiranguga teavet, ei tähenda see
seda, et teabenõude korras ei oleks võimalik lepingut välja
küsida. Sellisel juhul tuleb dokument/leping väljastada selles osas, millele juurdepääsupiirangud ei kehti
(AvTS § 38 lg 2). Kindlasti ei saa juurdepääsupiiranguga teabeks olla andmed lepingu poolte kohta ning valla
poolt võetud kohustused.
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•

Kohtutoimikuga tutvumine

Eraisik esitas Pärnu Maakohtule teabenõude, milles soovis tutvuda teise isiku poolt toime pandud kuritegu
käsitleva kriminaaltoimiku ning kohtuotsusega. Teabe saamise eesmärk tulenes vanavanaisa perekonnaloo
uurimisest. Kuna teabenõudja ei olnud selles asjas menetlusosaline, pöördus Paide kohtumaja kantselei
juhataja loa saamiseks kohtuasja menetlenud kohtuniku poole (menetluses mitteosalenud isiku juurdepääsu
kohtutoimikule otsustab kohtu esimees, kohtudirektor või asja menetlenud kohtunik). Kohtunik lubas
tutvuda kohtuotsusega, mitte kohtutoimikuga. Toimikuga tutvumisest keeldumise kohta selgitati, et kõik
kohtutoimikud on juurdepääsupiiranguga, kuid teabenõudjale ei selgitatud, mis põhjusel juurdepääsupiirang
on seatud.
Selgitasime vaideotsuses, et asutuse juht saab küll märkida dokumentide loetelus, et kohtutoimikud on
juurdepääsupiiranguga, kuid lisada tuleb ka alused, mille alusel juurdepääsupiirangud kehtestatakse.
Toimikutele juurdepääsupiirangute kehtestamine ei tähenda aga seda, et kõik toimikus olevad dokumendid
on automaatselt juurdepääsupiiranguga. Juurdepääsupiiranguga saab olla siiski vaid teave, millel on piirangu
kehtestamiseks alus. Seega tuleb teabenõude saamise korral toimik üle vaadata ning hinnata, millistele
dokumentidele ja mis mahus piirang kehtib. Arvestada tuleb ka asjaoluga, et juurdepääsupiiranguga teabeks
ei ole mitte ainult isiku nimi, vaid ka sündmusi kirjeldavad asjaolud, millest nähtuvad näiteks isiku
kannatused. Samuti on juurdepääsupiiranguga teabeks teave, mille kaudu on võimalik teisi isikuid tuvastada.
Nii kohustasimegi Paide kohtumaja üle vaatama kriminaaltoimikus olevad dokumendid ning võimaldama
teabenõudjal tutvuda toimikuga selles osas, mis ei sisalda juurdepääsupiiranguga teavet.

4.3.1. Eraõiguslikud teabevaldajad
•

Domeeninimede haldamine

Eelmisel aastal tuli meil lahendada küsimus, kas Interneti domeeninimede haldamine on avalik ülesanne.
Eestis on Interneti domeeninimede haldamine antud riigi osalusel asutatud eraõiguslikule isikule - Eesti
Interneti SA-le. Ühegi seadusega domeeninimede registreerimist ega haldamist Eestis reguleeritud ei ole.
Seetõttu tekkiski küsimus, kas avaliku teabe seadus laieneb sihtasutusele, kes haldab domeeninimesid ja
esindab Eestit rahvusvahelises Interneti-kogukonnas. Analüüsides Eesti Interneti SA asutamisdokumente
(Vabariigi Valituse istungi protokoll, sihtasutuse põhikiri),
leidsime, et Vabariigi Valitsus pidas silmas avaliku ülesande
delegeerimist (olgugi et selle vormistamise õigsuse üle võib
Domeeninimede haldamine anti
tõesti vaielda). Lähtudes Vabariigi Valitsuse eesmärgist
2009. a üle Eesti Interneti SA-le,
sihtasutuse asutamisel leidsime, et tegemist on avaliku
ent haldamise korralduses on
ülesandega ning tegime Eesti Interneti SA-le ettekirjutuse
endiselt puudujääke
täita kodaniku teabenõue ja anda talle välja täielik nimekiri
kehtivatest .ee-lõpulistest domeenidest.
Küsisime menetluses seisukohta ka sihtasutuse asutajaõiguste teostajalt Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumilt. Viimane kinnitas, et tegemist on avaliku ülesandega. Siiski vaidlustas Eesti
Interneti SA meie ettekirjutuse halduskohtus. Sisulise arutamiseni asi siiski ei jõudnud, sest päev enne
kohtuistungit loobus sihtasutus oma kaebusest. Sellele vaatamata kinnitas Eesti Interneti SA, et nad ei ole
taganenud oma seisukohast, et nemad avalikke ülesandeid ei täida. Olukord, kus kohtus kulutavad aega ja
riigi raha omavahel vaidlemiseks inspektsioon, ministeerium ja ministeeriumi osalusel asutatud sihtasutus, ei
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ole kuidagi mõistlik. Seetõttu tegime riigi asutajaõigusi teostavale ministeeriumile ettepaneku asi omavahel
kohtuväliselt ära lahendada.
•

Turuosad

Jäätmeseaduse § 262 lõige 1 sätestab, et kodumajapidamise elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud
elektroonikaromude kokkukogumise ja taaskasutamise või kõrvaldamise kulud kannavad tootjad, kes
turustavad vastavat liiki kodumajapidamise elektri- ja elektroonikaseadmeid, ühiselt. Tootjad kannavad
kulud proportsionaalselt vastavalt oma turuosale vastavat liiki elektri- ja elektroonikaseadmete müügis.
Selleks, et esitada teiste tootjate vastu nõue probleemtoodete kogumisel ja taaskasutamisel tekkinud kulude
katmiseks, soovis MTÜ Eesti Elektroonikaromu Keskkonnateabe Keskuselt andmeid selle osa kohta, mille
võrra teine tootja on jäätmeid vähem kogunud. Keskkonnateabe Keskus vastas, et probleemtooteregistrist ei
saa andmeid turuosade kohta väljastada, kuna need on
ärisaladus. Ning et registrist ei saa väljastada ka
Probleemne jäätmekäitlus: kulud
turuosapõhiselt vähem/rohkem kogunud koguseid, sest
nende kaudu võib olla võimalik tuletada teise tootja
tuleks kanda vastavalt turuosale,
turuosa.

kuid infot konkurentide turuosade
kohta ei saa, sest see on ärisaladus

Probleemtooteregistri
põhimääruse
seletuskirjas
selgitatakse, et tootjale tõepoolest ei anta teise tootja
turuosa andmeid ka siis, kui ta vajab neid selleks, et
esitada kulu hüvitamise nõue teisele tootjale juhul, kui ta
on ise kogunud ja käidelnud probleemtoodetest tekkinud jäätmeid rohkem kui on tema turuosa. Tootjale
antakse seletuskirja kohaselt andmed ainult selle osa kohta, mille võrra teine tootja on jäätmeid vähem
kogunud.
Samas loetakse konkurentsiseaduse § 63 lõike 1 kohaselt ärisaladuseks niisugune teave ettevõtja äritegevuse
kohta, mille avaldamine teistele isikutele võib selle ettevõtja huve kahjustada, muuhulgas teave turuosade
kohta. Olukorras, kus vastuolus on seadus ja määrus (õigemini selle seletuskiri), tuleb lähtuda seadusest.
Seega leidsime,13 et Keskkonnateabe Keskus ei või väljastada andmeid, mis võimaldavad välja arvutada teiste
tootjate turuosad. Keskkonnateabe Keskus leidis, et tootjatel üksteiselt hüvitiste nõudmine on
jäätmeseaduse praeguse sõnastuse tõttu võimatu ning kinnitas, et on teinud Keskkonnaministeeriumile ka
sellekohase märgukirja.
•

Hobuste tõuraamat

Terve eelmise aasta vahetasime agaralt kirju Eesti Hobusekasvatajate Seltsiga (edaspidi EHS). EHS peab
hobuste tõuraamatut, millest alatasa soovitakse andmeid (reeglina hobuste põlvnemise kohta) saada. EHSle tuli üllatusena, et ta peab täitma tõuraamatu pidamisel avaliku teabe seadust ning vastama päringutele.
Nimelt on tõuraamatu pidamine aretusühingule (milleks on ka EHS) põllumajandusloomade aretuse
seadusega pandud ülesanne. Tõuraamat on andmekogu, kuhu kantakse asjaomase tõu aretusprogrammis
ettenähtud aretuslooma põlvnemise andmed, aretuslooma aretaja ja omaniku andmed ning aretuslooma
jõudluse ja geneetilise väärtuse andmed koos tema eellaste nimetamisega. Põllumajandusloomade aretuse
13

Vaideotsus 18.05.2011 MTÜ Elektroonikaromu/ Keskkonnateabe Keskus
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seaduse kohaselt avalikustab tõuraamatut pidav aretusühing tõuraamatusse kantud andmed.
Tõuraamatusse kantud isikuandmete, s.o aretuslooma aretaja ja omaniku andmete, avalikustamist
põllumajandusloomade aretuse seadus ette ei näe. Isikuandmeid võiks tõuraamatu pidaja seega avalikustada
isiku nõusolekul.
EHS peab tõuraamatut elektroonilise andmebaasina, millele saavad hobuseomanikud ID-kaardiga
juurdepääsu. Teistele isikutele otsejuurdepääsu ei anta, sest tõuraamatus sisalduvad ka omanike
isikuandmed. Nii peab EHS ise teabenõudes soovitud info tõuraamatust välja otsima ja väljastama.
Teabenõuetele vastamise kohustuse täitmise vajadusega ei olnud EHS arvestatud tõuraamatu pidamiseks
kasutatava infosüsteemi loomisel, mistõttu teabenõuete täitmine on nüüd EHSi jaoks aja- ja töömahukas.

4.4. Otseturustamine
Lisaks sellele, et tegime ettekirjutusi ilma nõusolekuta otseturustuspakkumiste saatmise lõpetamiseks (vt
näiteks Ettekirjutus 20.06.2011 Bonsuna Oü, Ettekirjutus 06.06.2011 Rapsoodia Oü), tegelesime ka
tüüptingimustes võetud nõusoleku alusel saadetava reklaamiga. Alguse sai see märgukirjast EMT poolt
välisriiki reisivatele klientidele SMS-ga saadetavate reisikindlustuspakkumiste kohta. EMT selgituste kohaselt
pakutakse teenust üksnes EMT klientidele, kelle kohta EMT baasi ilmub märge, et nad on välismaal roamingvõrgus. Teadete saatmiseks on EMT-l nõusolek, mille klient annab liitumislepingu sõlmimisega. Isikuandmete
töötlemine on reguleeritud EMT teenuste kasutamise üldtingimustes, mis on liitumislepingu lahutamatuks
osaks ning millega tutvumist ja nõustumist klient EMT liitumislepingul oma allkirjaga kinnitab.
Otseturustamist reguleerib elektroonilise side seaduse § 1031, millest täpsustati 2011. a nõusoleku
tingimusi. Alates 25. maist 2011 on selgelt sätestatud, et elektrooniliste kontaktandmete otseturustamiseks
kasutamise nõusolek peab vastama IKS § 12 nõuetele (loe lisaks ka ettekande punktist 3.1.1.).
Et reklaampostitusi saata, peab inimesele andma võimaluse vabatahtliku nõusoleku esitamiseks ja nõusoleku
andmise üle otsustamiseks. Nõusoleku andmist või mitteandmist peab klient saama vabalt valida. Kui sellist
valikut ei saa teha (näiteks tehes ristikese JAH/EI-lahtrisse), siis ei ole tegu teadliku ja vaba tahteavaldusega.
Olemuselt peavad lepingu tüüptingimustega nõustumine ja nõusoleku andmine elektrooniliste
kontaktandmete kasutamiseks olema üksteisest sõltumatud.
Seega lepingu tüüptingimustega nõustumine ei tähenda
Lepingu tüüptingimustega
seda, et inimese elektroonilisi kontaktandmeid võiks
otseturustuseks kasutada, kui ta otseturustuseks eraldi
nõustumine ei tähenda, et
nõusolekut ei ole andnud.

ettevõte võiks inimesele hakata
saatma lepingu esemega
mitteseotud reklaami

Tüüptingimuste põhitunnuseks ongi see, et need ei ole
läbiräägitavad. Nõusolek võib olla formaalselt antud küll
tüüptingimuste juures, kuid otseturustaja ei tohi nõusoleku
andmist inimese eest tüüptingimustes ette ära otsustada,
vaid inimene peab saama nõusoleku andmise üle vabalt otsustada (näiteks eraldi allkirja koha lisamisega).

Lisaks on nõusolek tüüptingimustes sõnastatud nii üldiselt („soodsamate lahenduste pakkumine sidevahendi
abil kasutatavate teenuste valdkonnas“), et ei vasta informeeritud nõusoleku nõuetele. Nõusolek ei saa olla
antud niivõrd abstraktsel moel, mis lubaks igasuguste kommertspakkumiste edastamist. Kui otseturustaja
soovib inimesele saata oma koostööpartnerite ja tütarettevõtete pakkumisi, siis tuleb kas kõik need
koostööpartnerid ja tütarettevõtted nõusoleku võtmisel üles lugeda, kelle pakkumisi saadetakse või viidata
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näiteks oma võrgulehele, kus koostööpartnerid on üles loetletud. Inimene peab olema teadlik või ta peab
vähemalt saama hõlpsalt kuskilt järele vaadata, milliste otseturustajate koostööpartnerite ja tütarettevõtete
pakkumisi talle võib laekuda.
Kuid kaugeltki mitte ainult EMT ei võta nõusolekut kommertsteadaannete saatmiseks lepingu üldtingimuste
kaudu. Selliselt talitavad ka krediidiasutused ja kindlustusseltsid. Nii kohtusimegi eelmisel aastal selle teema
arutamiseks lisaks EMT-le ka Eesti Pangaliidu ja Eesti Kindlustusseltside Liiduga ning koostasime juhise
elektrooniliste kontaktandmete otseturustamiseks kasutamise kohta, mille küll avalikustasime alles 2012. a.
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5. AUDIITOR JA LOA-ANDJA
Järelevalve kaebuse/vaide põhjal või omaalgatuslik järelevalve õigusrikkumise kahtluse põhjal võib olla
juhuslik või keskenduda üksnes mingile kitsale, vahetult rikkumisega seotud aspektile. Sellise klassikalise
järelevalve kõrval kasutame ka süsteemset ja ette planeeritud järelevalve vorme – auditeid ja võrdlevad
seired.
Rahvusvahelisele metoodika kohaselt läbiviidav vastavus- ja valmidusaudit annab suure ja/või tundliku
isikuandmete kogumi töötleja tegevuse kõigist olulistest aspektidest tervikliku ülevaate. Audiitori ülesandeid
täidame ka rahvusvahelises koostöös, sh piiriüleste andmekogude auditeerimisel.
Võrdleva seire käigus kontrollime eelnevalt kindlaks määratud asjaolusid (nt võrgulehed, turvakaamerate
kasutamine). Seired korraldatakse kas võrgulehtede põhjal või küsimustiku saatmisega. Seiratavaid objekte
võib olla kümneid või sadu.
Loa väljastamise pädevuse näeb isikuandmete kaitse seadus meile ette kahel juhul:
1) isikuandmete kasutamiseks teadus-uuringus ilma uuritavate nõusolekuta (IKS § 16),
2) isikuandmete edastamiseks ebapiisava andmekaitse tasemega riiki (IKS § 18 lg 3).
Lisaks sellele peame delikaatsete isikuandmete töötlejate registrit ning kooskõlastame avaliku sektori
andmekogude asutamiskavatsused, kasutusele võtmist, andmekoosseisude muutmist ja tegevuse
lõpetamist.

5.1. Seired
5.1.1. Avaliku sektori palgaandmete avalikustamine
Kui 2010. a kontrollisime kohalike omavalitsuste poolt dokumendiregistrite pidamist, siis 2011. alustasime
valitsusasutuste dokumendiregistrite kontrollimisega (seire osaliselt jätkub, mistõttu kokkuvõtet veel ei ole)
ning ministeeriumite hallatavate asutuste dokumendiregistrite järelseirega (samuti jätkub).
2011. a täiendasime 2010. a alustatud kohalike omavalitsuste dokumendiregistrite seiret palgaandmete
avalikustamise kontrollimisega. Seire tulemusel selgus, et palgaandmete avalikustamise osas olid puudused
178 omavalitsusel 227st. Enamikul omavalitsustel on võrgulehel avalikustatud küll eelmise aasta
palgaandmed, kuid ei ole avalikustatud andmeid kolme aasta ulatuses. Halvem on olukord omavalitsuste
enamusosalustega äriühingute juhatuse/nõukogu liikmete palgaandmete avalikustamise osas. Oli
omavalitsusi, kelle majandusaasta aruannet võrgulehelt ei leidnudki. Seega ei olnud selliste omavalitsuste
osas võimalik kontrollida äriühingute juhatuse/nõukogu liikmetele makstud tasude avalikustamise kohustusi.
Lisaks selgus, et viie omavalitsuse veebilehel puudub dokumendiregister üldse või on olemas küll link, kuid
see ei avane.
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5.1.2. Elektrooniline otseturustamine
2011.a veebruaris viisime läbi elektroonilise otseturustuse seire 25 ettevõtte seas, kes nende võrgulehtedel
olevate andmete kohaselt tegelevad e-otseturustamisega. Eesmärk oli kaardistada, kuidas eotseturustamisega tegelevad ettevõtteid endale adressaatide kontaktandmeid hangivad. Veebipõhise seire
tulemusel selgus, et e-otseturustuse pakkujaid on suures plaanis kolme liiki:
- e-otseturustuse teenust pakutakse juhul, kui teenuse tellijal on klientide kontaktandmed olemas;
- e-otseturustuse teenuse pakkuja kasutab endal olemasolevaid adressaatide kontaktandmeid;
- e-otseturustuse teenuse pakkuja ei ole avaldanud, kust andmed e-otseturustuse adressaatide kohta
saadakse.
Küsimustikule saadetud vastustest selgus, et arusaam ka e-otseturustamise nõuetest on ebaühtlane.
Olukorda peaks parandama meie poolt 2011. a ette valmistatud otseturustamise nõudeid selgitav juhis.

5.1.3. Isikuandmete säilitamine kindlustusandjate ja –maaklerite poolt
Kindlustustegevuse seaduse § 142 lõike 7 kohaselt on kindlustusandjal õigus lepingu täitmise tagamiseks
säilitada isikuandmeid kuni lepingust tuleneva nõude aegumistähtaja möödumiseni, kui seaduses ei
sätestata teisiti. 2011. aasta mais viisime koostöös Eesti Kindlustusseltside Liiduga läbi seire, et välja
selgitada, kas kindlustusseltsid ja kindlustusmaaklerid peavad sellest nõudest kinni. Seires osales 15
kindlustusandjat ning 27 kindlustusmaaklerit.
Kindlustusandjad
lähtuvad
võlaõigusseadusest
ja
tsiviilseadustiku üldosa seadusest tulenevatest nõuete
aegumistähtaegadest. Enamus kindlustusandjatest lähtuvad
Kindlustusandja võib inimese
kõikide lepingute puhul VÕS § 475 lõikest 2, mille kohaselt on
andmeid säilitada kuni lepingust
kindlustuslepingust tuleneva nõude aegumistähtajaks
tuleneva nõude aegumiseni
maksimaalselt kümme aastat alates nõude sissenõutavaks
muutumisest ning seetõttu säilitatakse isikuandmeid kümme
aastat pärast lepingu lõppemist. Osad kindlustusandjad
säilitavad isikukahjude toimikute puhul isikuandmeid kolmkümmend aastat, kuna TsÜS § 153 lõike 2 kohaselt
on surma põhjustamisest ja tervise kahjustamisest tulenevate nõuete aegumistähtaeg maksimaalselt
kolmkümmend aastat.
Seire tulemuste põhjal võib väita, et on kindlustusandjaid, kes väga põhjalikult ja hästi on antud valdkonna
oma asutuse jaoks läbi analüüsinud ja ka vormistanud. Samas on kindlustusandjaid, kellel tundub teema
olevat läbi mõtlemata. Kõige segasem oli lugu nende inimeste andmetega, kellega lepingu sõlmimiseni ei
jõutudki. Kindlasti ei tohi neid andmeid säilitada lihtsalt igaks juhuks. Elektroonilise side seadus lubab
olemasolevaid elektroonilisi kontaktandeid kasutada edaspidiste pakkumiste tegemiseks ilma inimese
nõusolekuta ainult juhul, kui on tekkinud kliendisuhe (kliendile on teenust osutatud).
Saatsime Kindlustusseltside Liidule ja Kindlustusmaaklerite liidule märgukirja praktikat ühtlustava juhise
väljatöötamiseks.

5.1.4. Isikuandmed töösuhetes
Eelmisel aastal soovisime teada, kuidas toimub tööandjatel isikuandmete töötlemine praktikas ning kas meie
poolt isikuandmete töösuhetes töötlemise kohta koostatud juhistest on olnud ettevõtetel oma töös abi.
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Selleks valisime välja kümme suuremat eri valdkondades tegutsevat ettevõtet (töötajate arv vahemikus 30 2700 inimest) ja saatsime neile küsimustiku. Alljärgnevas tabelis ongi küsimused-vastused:
Kas Teil on kirjalikud elektronposti kasutamisreeglid?

Jah
Ei
7
3
Need, kes reegleid ei olnud kehtestanud, avaldasid, et soovivad seda meie juhises antud soovituste abil
teha.
Millal sulgete lahkunud töötaja elektronpostikasti?
Koheselt
Ei sulgegi
Muu
7
1
2
„Muu“ tähendas seda, et ettevõte ei sulgegi endise töötaja e-posti aadressi, vaid suunab selle ümber
teisele aadressile. See aga ei ole tegelikult inspektsiooni juhise mõttega kooskõlas ning isikunimelise
elektronposti aadressi peaks sulgema koheselt pärast töösuhte lõppemist. Vastasel juhul töödeldakse
töötaja ja potentsiaalselt ka kolmandate isikute isikuandmeid ilma õigusliku aluseta.
Kas lindistate kõnesid?
Jah
Ei
Osaliselt
2
5
3
Lindistamise kohta selgitati, et seda tehakse töökõnede puhul parema klienditeeninduse eesmärgil.
Kas töötajate tööruumides on kaamerad?
Jah
Ei
3
7
Millal hävitatakse kandideerimisaja lõppedes andmed?

Koheselt
5

1-3 kuud
3

Kas töötajatele on piiranguid arvutikasutamisel?

Jah
6

Ei
4

Kas kasutate pääsuvahendina biomeetrilisi seadmeid?

Jah
0

Ei
10

Üle 3 kuu
2

Kõik vastanutest olid eelnevalt meie juhisega tutvunud ning enamik vastanutest oligi saanud just juhisest
innustust oma sisemiste kordade parendamiseks.

5.1.5. Telefonikõnede ja kliendivestluste salvestamine
Viisime läbi omaalgatusliku järelevalve meile laekunud vihjete alusel, mille kohaselt salvestatakse tanklates
kliendi vestlust teenindajaga, seejuures jäetakse klient sellest teavitamata. Kontrollisime kolme tanklaketti:
Olerex, Lukoil, Statoil.
AS Lukoil Eesti audiosalvestamist ei teostanud ega näinud selleks ka mingit vajadust. Ühes tanklaketis
toimub koos valvekaameratega ka audiosalvestamine ja sellekohased teavitused on piisavalt selged. Ühe
tanklaketi puhul aga teostatakse audiosalvestamist eraldi seadmetega ning klientide sellekohane teavitus oli
puudulik. Teavitus tuleb paigaldada täiendav vestluse salvestamise ja andmetöötleja andmete kohta kassa
vahetusse lähedusse nii, et inimesel kohe vestluse alguses oleks teada, et vestlus salvestatakse. Määrasime
tähtaja puuduse kõrvaldamiseks. Tänaseks on meie ettepanek kohaselt ellu rakendatud.
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Paralleelselt kontrollisime ka Keskkonnainspektsiooni ja Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametit, mis salvestavad
lühinumbrile tehtud kõned.
Kuigi
nii
Tallinna
Munitsipaalpolitsei
Amet
kui
Keskkonnainspektsioon teostavad erineval viisil avalikku
Asutused salvestavad lühinumbri ülesannet, ei tulene kummalegi asutusele seadusest
kõned nende alusel alustatud
selgesõnalist volitust, mis lubaks sarnaselt numbritele 112 ja
saabuvate
kõnede
salvestamist.
Tallinna
järelevalve- ja väärteomenetluste 110
Munitsipaalpolitsei Ameti ja Keskkonnainspektsiooni selgituste
läbiviimise eesmärgil
kohaselt on telefoni teel edastatud teadete talletamine vajalik
nende alusel alustatud järelevalve ja väärteomenetluste
läbiviimise eesmärgil. IKS § 10 lg 2 jätab haldusorganile õiguse töödelda isikuandmeid seadusest tuleneva
ülesande täitmiseks vajalikus ulatuses, kuid töötlemine peaks olema läbipaistev. Seetõttu nõudsime
mõlemalt asutuselt kõne alguses teadet salvestamise fakti kohta. Kui salvestamine inimesele ei sobi, on tal
võimalik kõne lõpetada, kuid siiski pöörduda asutusse näiteks mõne teise kanali vahendusel.
Lisaks heli- ja videosalvestamisest teavitamisele võtsime järelevalve käigus vaatluse alla ka teised
isikuandmete töötlemise nõuded. Uurisime, kes pääseb
salvestistele ligi, kui kaua salvestisi säilitatakse ja kas
Telefonikõne salvestamisest peab
salvestiste säilitamine on eesmärgist lähtuvalt vajalik.
Järelevalve käigus selgitati välja, et menetlusalustes asutustes
kõne alguses teavitama
ja ettevõtetes töödeldakse isikuandmeid nõuete kohaselt.

5.2. Vastavusauditid
Isikuandmete kaitse audit on süsteemne ekspertiis, mille eesmärk on teha kindlaks, kas isikuandmete
töötlemisega seotud tegevused asutuses on vastavuses organisatsiooni isikuandmete kaitse poliitika ja
protseduuridega ning kas isikuandmete töötlemine vastab isikuandmete kaitse nõuetele. Isikuandmete
kaitse audit aitab välja selgitada probleemid ja nõrkused asutuse isikuandmete töötlemise juhtimise
süsteemis.
Auditeerimise esimeseks sammuks on vastavusauditi läbiviimine, et hinnata millisel määral vastab
auditeeritava asutuse isikuandmete kaitse süsteem (dokumentatsioon) seaduses sätestatud nõuetele (IKS §
25 lg 2 ja 3).
Teiseks sammuks on valmidusaudit, millega tehakse kindlaks, kas isikuandmete töötlemise praktika ka
tegelikult vastab organisatsioonis kehtestatud kirjalikele poliitikatele, juhenditele, eeskirjadele ja
protseduuridele.
2011. a viisime läbi 8 põhjalikumat järelevalvemenetlust ja auditit: Ida-Tallinna Keskhaigla AS-s,
Maanteeameti liiklusregistri suhtes, Pärnu Linnavalitsuses, Terviseametis, SA-s Tartu Ülikooli Kliinikum,
Tervise Arengu Instituudis, Politsei- ja Piirivalveameti andmekogu suhtes ning Koolitööde AS poolt teenusena
pakutavas elektroonilises õppeinfosüsteemis eKool.
Ühe läbiva probleemina mitmes auditeeritud organisatsioonis või andmekogus tuvastasime logide
puudumise. Isikuandmete kaitse seadus nõuab, et tagantjärele peab olema võimalik kindlaks teha, millal,
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kelle poolt ja milliseid isikuandmeid salvestati, muudeti või kustutati või millal, kelle poolt ja millistele
isikuandmetele andmetöötlussüsteemis juurdepääs saadi. Näiteks eKooli puhul tähendas see, et tagantjärele
ei olnud võimalik teha kindlaks, kes ja millal tegi muudatusi õpilase puudumiste arvepidamisse, liiklusregistri
puhul aga ei olnud võimalik tuvastada, kes on liiklusregistrist andmeid vaadanud.
•

Politsei andmekogu

Politsei- ja Piirivalveamet peab andmekogu POLIS, mille eesmärk on politseitööks vajaliku info koondamine ja
politseiametnikele kättesaadavaks tegemine. Politsei- ja Piirivalveseaduses on sätestatud vaid väga
üldsõnaline loetelu andmetest, mis andmekogusse kantakse:
1) ühiste infoobjektide andmestik;
2) süüteomenetluse andmestik;
3) ennetava tegevuse andmestik;
4) reageeriva tegevuse andmestik;
5) arestimajade tegevuse andmestik;
6) otsimise andmestik;
7) jälitusmenetluse andmestik.
Politsei andmekogusse kantavate andmete täpsema koosseisu kindlaksmääramine on politsei- ja
piirivalveseaduse kohaselt jäetud siseministri pädevusse. POLISe põhimäärus täpsustabki andmekogusse
kantavate andmete loetelu. Selle kohaselt kantakse ennetava tegevuse andmestikku piirkondlikud
tähelepanekud ja hinnangud toimepandud või tõenäoliselt tulevikus toimepandava õiguserikkumise kohta ja
isikute ning aadresside kohta, mis võivad olla seotud toimepandud või tulevikus toimepandava
õigusrikkumisega. Meile teadaolevalt oli POLISe ennetava tegevuse andmestikus 55 miljonit kirjet.
POLISe põhimäärus näeb ette ka andmete säilitamise tähtajad, peale mida tuleks vanad andmed arhiveerida
või kustutada. Tähtaja ületanud andmete kustutamiseks vajaliku infosüsteemi arenduse pidi Politsei- ja
Piirivalveamet valmis saama 1. jaanuariks 2011. a. Kui 1. jaanuar oli möödas, selgitas Politsei- ja
Piirivalveamet, et enne 2012.a keskpaika nad arendustega valmis ei jõua. Andmekogu arenduste korduvat
edasilükkamist oli PPA põhjendanud muuhulgas rahapuudusega. Seetõttu viisimegi 2011. a jaanuaris POLISe
suhtes läbi auditi, mille eesmärgiks oli kontrollida, milliseid andmeid ennetava tegevuse andmestikku on
kantud ning anda hinnang arenduste maksumusele ja seeläbi
ka nende edasilükkamise tegelikule põhjendatusele. Viimase
Politsei andmekogu ennetava
hindamiseks kaasasime eksperdid Eesti Kohtuekspertiisi
Instituudist ja Registrite ja Infosüsteemide Keskusest.
tegevuse andmestiku

korrastamine edeneb, kuid visalt

Auditi tagajärjel tegime PPA-le ettekirjutuse POLISe kooskõlla
viimiseks IKSi ja POLISe põhimäärusega hiljemalt 01.07.2012
(tähtaja pakkus välja Politsei- ja Piirivalveamet ise). Osade POLISe alamrakenduste puhul on
automatiseeritud arhiveerimise ja kustutamise funktsionaalsus tõepoolest suudetud pärast auditi läbiviimist
välja arendada ja selle toimimist oleme ka kontrollinud. Kuid kogu POLISE sarnaselt toimimiseks on veel
vajalik teha täiendavaid arendusi.
Lisaks eelnevale kontrollisime 2011. a POLISe kasutamist vanglates vanglaametnike poolt (kellel on POLISe
põhimääruse kohaselt õigus andmeid POLISesse kanda ja sealt saada). Algatus selleks tuli
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Justiitsministeeriumilt, kes soovis koos meiega üle vaadata, kas vanglates POLISesse sisestatav teave on oma
mahult seaduse piires. Järelevalve käigus me vanglate poolt POLISe kasutamises rikkumisi ei tuvastanud.

5.3. Loa andmise menetlused
5.3.1. Teadusuuringud
IKS § 16 kohaselt peaks üldreeglina teadusuuringuteks kasutama umbisikustatud andmeid.14 Kuid seadus
jätab võimaluse, et teadusuuringuks võib kasutada ka isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid ilma inimese
nõusolekuta, kui Andmekaitse Inspektsioon annab selleks eelnevalt nõusoleku. Sellise nõusoleku andmise
eeltingimuseks on, et teadusuuringu tegemine ei ole muul viisil võimalik või oleks ebamõistlikult raske, et
teadusuuringu vastu on uuringu teostaja hinnangul ülekaalukas avalik huvi ning andmeturve on tagatud.
2011. a rahuldasime 5 loa taotlust ning 1 juhul rahuldasime taotluse lisatingimustega:
SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Tartu Ülikooli tervishoiu
instituut
Piret Liba

SA Tartu Ülikooli Kliinikum

Enn Kooskora

Tallinna Ülikooli Eesti
Demograafia Instituut

„ Ägeda müokardiinfarktiga (ÄMI) patsientide 1 aasta prognoosi (suremus,
korduv infarkt ja revaskulariseerimine) mõjutavad tegurid (2006-2009)“.
„Inimese papilloomviiruse poolt põhjustatud haiguste ja haigust ennetavatesse
sekkumiste kaasatuse levimust täiskasvanud rahvastikus Eestis“.
Eestis kasutatava riskihindamisvahendi prognoosimistäpsus ja erinevate
riskifaktorite seos retsidiivsusega ning karistuse täideviimise eesmärgipärase
planeerimise mõju hilisemale retsidiivsusele.
„Wfs1 geeni variatsioonide ja endoplasmatilise retiikulumi stress-vastuse seos
insuliini resistentsuse ja ülekaalulisusega valproaati (VPA) tarvitavatel
patsientidel“.
Magistritöö teemal „Tütarlaste sotsialiseerumise võime Kaagvere erikooli
näitel“
Euroopa tervise, vananemise ja vanaduspensioni uuring (Survey of Health,
Ageing and Retirement in Europe) mille raames küsitletakse paarikümnes
Euroopa riigis ühtse programmi alusel vanuses 50+ olevat rahvastikku

Inspektsioon jättis läbi vaatamata uuringu loa taotluse „Kooliealiste bronhiaalastma diagnoosiga laste
käsitlus perearsti ja eriarsti poolt“.

5.3.2. Delikaatsete isikuandmete töötlemisest teavitamine
Delikaatsete isikuandmete töötlemiseks peab selle registreerima Andmekaitse Inspektsioonis või teatama
inspektsioonile isikuandmete kaitse eest vastutava isiku. Alles sellest hetkest tekib õigus töödelda
delikaatseid isikuandmeid (IKS § 27 lg 4). Registreerimisel esitatakse muuhulgas inspektsioonile hindamiseks
isikuandmete turvameetmete üksikasjalik kirjeldus (IKS § 28 lg 2 p 10). Taotluse saab esitada võrgulehe

14

Ka IKS seletuskirjas on märgitud, et „Kodeerimise efektiivsema toimimise eesmärgil tuleb tulevikus luua ühtne
kodeerimiskeskus, mille kaudu on võimalik ühendada erinevates andmekogudes sisalduvaid andmeid.“.
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kaudu otse registrisse ning registreerimise otsus toimetatakse vastutavale töötlejale sama keskkonna kaudu
kätte.
Läbi elektroonilise keskkonna registreeriti delikaatsete isikuandmete töötlemine 291-l korral, muudatusteks
pöörduti 35 korda ning delikaatsete isikuandmete töötlemise lõpetamisest teatati ühel korral. Isikuandmete
kaitse eest vastutavate isikute määramisest teavitati meid 126-l korral ning vastutajate muudatus
registreeriti 9-l korral.
Delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimiskohustuse täitmiseks tegime 2011. a 62 ettekirjutust.

5.3.3. Andmekogude asutamise ja ümberkorraldamise kooskõlastamine
AvTS § 43³ lõike 3 kohaselt kooskõlastab Andmekaitse Inspektsioon avaliku sektori andmekogude
dokumentatsiooni, kui toimub andmekogu asutamine, andmekogusse kogutavate andmete koosseisu
muutmine või andmekogu lõpetamine. Kooskõlastamine toimub ühises võrgupõhises kooskõlastussüsteemis
- Riigi infosüsteemi haldussüsteemis (RIHA). 2011. a olime kaasatud kooskõlastusmenetlusse 81-l korral,
kooskõlastusi andsime neist 53 juhul.
Alates eelmisest aastast oleme hakanud rohkem tähelepanu
pöörama kooskõlastamisele tulevates andmekogudes
Andmete säilitamistähtajad
andmete säilitamistähtaegadele. Andmete säilitamistähtajad
tähelepanu all
on vaid vähestel juhtudel kindlaks määratud seadusega.
Mõnedel juhtudel tuleneb säilitamistähtaeg andmekogu
pidamist reguleerivast põhimäärusest. Kuid kõige enam
puutume kooskõlastamisel kokku olukorraga, kus meile pole teada, kas ja millise asutusesisese dokumendiga
säilitustähtajad on kindlaks määratud. Ka on põhimäärustes säilitamistähtaegade regulatsioon tihti vigane:
- põhimääruses on kirjas, et „andmeid säilitatakse arhiiviseaduses ja arhiivieeskirjas sätestatud
korras“. Aga kumbki – ei arhiiviseadus ega arhiivieeskiri ei sisalda tähtaegasid.
- põhimäärusega nähakse ette, et mingi aeg on andmed aktiivses kasutuses andmekogus ning
„seejärel kantakse andmed arhiivi“. Aga arhiivis toimub ju nende edasi säilitamine. Seega tegelikult
on sellisel juhul tegemist ju alatise säilitamisega.
- põhimäärusega on määratud küll alusdokumentide säilitamistähtaeg, kuid mitte andmekogusse
kantud dokumentide säilitustähtaeg.
- säilitamistähtaeg on „vähemalt“ 10 aastat. See ei sobi, sest jätab ju tähtaja lahtiseks.
Isikuandmete osas tuleneb säilitustähtaja kindlaks määramise nõue isikuandmete kaitse seadusest (ja selle
aluseks olevast andmekaitsedirektiivist), mis sätestab minimaalsuse põhimõte. See tähendab minimaalsust
ka ajalises mõõtmes. Andmeid ei tohiks töödelda kauem (ja seejuures säilitamine on samuti andmete
töötlemise üks viis!), kui see on vajalik andmete kogumisel seatud eesmärgi saavutamiseks. Mida pikem
säilitamistähtaeg, seda ulatuslikum on eraelu puutumatuse riive (seda kauem saab neid kasutada ja seda
rohkem tekib kokkuvõttes ühe inimese kohta andmeid). Seda eriti juhul, kui teiste seadustega on ette
nähtud nende andmete kasutamine muudel, kogumisega võrreldes erinevatel eesmärkidel.
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Põhiõiguste riive seadusandja poolt reguleerimise nõue on
andmekogude pidamise osas Eesti seadustes nõrgalt
Põhiõiguste riive seadusega
väljendunud. Enamikel juhtudel on andmekogudesse
reguleerimise nõue on
kantavate
andmekoosseisude
kindlaksmääramine
delegeeritud täitevvõimule, kusjuures väga tihti sisaldubki andmekogude pidamise osas Eesti
seaduses vaid üks säte, mis delegeerib andmekogu asutamise
seadustes nõrgalt väljendunud
koos sinna kantavate andmete koosseisu loetelu
kehtestamise ja andmekogu pidamise korra kehtestamisega
täitevvõimule. Kuid praktikas ei viitsita tihti andmekoosseisu isegi määrusega kehtestada – leitakse see liiga
tülikas olevat. Ning andmete säilitamise tähtaeg määratakse tihti kindlaks veelgi madalamal tasemel –
asutuse dokumendihalduseeskirjadega.
IKS § 10 lg 2 võib tõlgendada selliselt, et seadus ei pea alati ette nägema täpselt, milliseid andmeid
haldusorgan võib töödelda, piisab, kui seaduses on nimetatud avalik ülesanne. Haldusorgan peab ise
hindama, mis ulatuses selle ülesande täitmiseks on isikuandmete töötlemine õigustatud. Selline
haldusorgani kaalutlusõigus võib tähendada, et inimestel ei ole enam ülevaadet sellest, milliseid andmeid
kogutakse, kaua säilitatakse ja kes ning milleks kasutab.
Nendele küsimustele vastuste leidmine eeldab tihti kõrgemat
Haldusorganil on väga ulatuslik
juriidilist ja administratiivset asjatundlikkust. Seetõttu oleks
oluline, et andmekogu põhimäärus annaks selge ülevaate
kaalutlusõigus isikuandmete
kõigist isikuandmete töötlemisega seonduvatest asjaoludest
töötlemise osas
(mida, miks, kaua, kes, kuidas). Mis ei tähenda, et õhku ei
jääks siiski küsimus sellise lahenduse põhiseaduspärasusest.
Andmete säilitamise tähtaja teema tõusetus eelmisel aastal ka Sotsiaalministeeriumi andmekogude meditsiinilise sünniregistri, müokardiinfarktiregistri ja tuberkuloosiregistri andmetega. Põhimääruste
kohaselt säilitatakse nendesse kantud andmeid alaliselt. Kuid IKS § 13 kohaselt võib isikuandmeid töödelda
ilma nõusolekuta, kui inimese surmast on möödunud 30 aastat. Erisätte puudumisel muutuvad siis
registritesse kantud inimese terviseandmed sisuliselt kõigile soovijatele avalikuks. Leidsime, et surnud
lähedaste terviseandmete töötlemine, näiteks ajalehes kajastamine, võib siiski riivata oluliselt nende
elusolevate lähedaste eraelu puutumatust. Noorelt surnud inimestel võivad olla 30 a möödumisel surmast
veel täiesti tegusad keskealised lähisugulased (näiteks avaliku elu tegelased), kelle ühiskondlikku tegevust ja
positsiooni võib selliste andmete avalikustamine oluliselt mõjutada. Seetõttu tegime ka
Sotsiaalministeeriumile ettepaneku kehtestada terviseandmeid sisaldavate andmekogude osas IKS-ga
võrreldes erinormid.

5.3.4. Kolmandatesse riikidesse isikuandmete edastamise load
IKS § 18 lõike 3 kohaselt tuleb taotleda luba Andmekaitse Inspektsioonilt, kui isikuandmeid soovitakse
edastada välisriiki, mille isikuandmete kaitse tase ei ole piisav. Piisava andmekaitse tasemega on kõik
Euroopa Liidu liikmesriigid ning Majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigid, samuti riigid, mille
isikuandmete kaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks. Ebapiisava tasemega välisriiki võib
isikuandmeid siiski alati edastada juhul, kui andmesubjekt on selleks ise andnud nõusoleku.
Taotlejatest enamuse moodustavad rahvusvahelised korporatsioonid, edastatakse andmeid nii töötajate kui
ka klientide kohta. Levinud on ka asutuse personali andmete töötlemise sisseostmine riigist, kus
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isikuandmete kaitse tase ei ole hinnatud piisavaks. 2011. a andsime välja 5 luba andmete ilma andmesubjekti
nõusolekuta välisriiki edastamiseks. Loa väljastamisest keeldumisi ei olnud.

5.4. Rahvusvaheline koostöö järelevalve alal
5.4.1. Schengeni konventsiooni andmekaitse järelevalve
Schengeni konventsiooni ühine andmekaitse järelevalveasutus vastutab Schengeni infosüsteemi (edaspidi
SIS) tehnilise abi üksuse järelevalve eest. Samuti on ühine järelevalveasutus pädev läbi vaatama SIS
tegevusega seotud rakendamis- või tõlgendamisküsimusi, uurima probleeme, mis konventsiooniosaliste
siseriiklikel järelevalveasutustel sõltumatu järelevalve teostamisel või süsteemile juurdepääsu õiguse
kasutamisel võivad tekkida, ning koostama ühtlustatud ettepanekuid probleemide ühiseks lahendamiseks.
2011. aastal on järelevalveasutuse tegevuste hulka kuulunud mitmete ülevaadete kogumine ning kontrollide
teostamine. Muuhulgas näiteks viidi SIS riiklikul tasandil läbi kontrollid Schengeni konventsiooni artikkel 95
alusel tehtud märgete osas ja selle kokkuvõte valmib lõplikult 2012. a juunis. Lisaks on arutatud seda, kuidas
töögrupi tegevus hakkab välja nägema III samba Euroopa Liidu õigusest kadumise valguses. Olulisteks
koostatud dokumentideks on artikkel 96 märgete osas tehtud soovitused, mis on jätk 2005. a aastal
koostatud soovitustele. Dokumendi aluseks on läbiviidud järelkontrollid, millest on selgunud, et osades
liikmesriikides on endiselt probleeme teadlikkusega ja andmete töötlemisega Schengeni infosüsteemis.
Tähelepanuta ei ole jäänud ka Schengeni Konventsiooni artikkel 99 kohaste märgete järelkontroll, mis
hõlmab endas eriti tundlikku teavet, sest kehtestab muuhulgas
isiku suhtes varjatud jälgimise. Ka selle järelseire kokkuvõte on
veel valmimisel.
Jätkuvalt tegeleti Schengeni infosüsteemile juurdepääsuga
Europoli poolt, uuringuga kodaniku juurdepääsu osas ning SIS
kohapealse kontrollimisega.

2012. aastal toimub Eesti
Schengeni Konventsiooni nõuetele
vastavuse hindamine

Kuna 2012. aastal toimub teiste hulgas ka Eesti Schengeni
konventsiooni nõuetele vastavuse hindamine, siis oli ka meie 2011. aasta rõhk selleks hindamiseks
valmistumisel.

5.4.2. Europoli konventsiooni ühine andmekaitse järelevalveasutus
Europoli konventsiooni ühise andmekaitse järelevalveasutuse eesmärgiks on kooskõlas Europoli
konventsiooniga jälgida Europoli tegevust, tagamaks üksikisiku õigusi andmete talletamisel, töötlemisel ja
kasutamisel. Ühise järelevalveorgani kompetentsi kuulub Europoli isikuandmete töötlemise ja kasutamisega
seotud toimingute täideviimise ja tõlgendamisega seotud küsimuste läbivaatamine, liikmesriikide järelevalve
organite poolt iseseisvalt läbi viidud kontrollidega seotud küsimuste läbivaatamine, informatsiooni saamise
õigusega seotud küsimuste läbivaatamine ning probleemidele lahenduste leidmine ning nende põhjal
seisukohtade avaldamine.
Olulisim teema 2011. aastal oli järelevalveasutuse jaoks Euroopa Liidu ja USA vahel sõlmitud TFTP ehk
terroristide rahastamise tõkestamise leping. Kuna lepingu kohaselt saadab EL USAle pangaülekannetega
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seotud isikuandmeid, siis keskendus järelevalveasutus väga põhjalikult edastamise tingimuste
ülevaatamisele. Inspekteerimiste käigus tehti arvukalt ettepanekuid õiguste paremaks tagamiseks.
Nii nagu igal aastal viidi ka 2011. a läbi mahukas Europoli keskasutuse ja selle infosüsteemi kontroll. Ka
seekord tuvastati andmekaitselisi kitsaskohti ja nendele ka reageeriti tehes vastavasisulised kommentaarid.
Kontrolliti ka eelmiste aastate kontrollidel tehtud märkuste täitmist. Läbiviidud kontrolli avaliku versiooniga
on võimalik tutvuda Europoli ühise järelevalveasutuse kodulehel.
Ühise järelevalveasutuse pädevuses on kontrollida ka seda, kuidas Europol töötleb oma töötajate
isikuandmeid. Märtsis 2011.a viidi läbi ka sellekohane kohapealne kontroll Europoli keskasutuses. Ka
siinpuhul pidas järelevalveasutus vajalikuks teha ettepanekuid andmekaitse paremaks tagamiseks.
Jätkuvad ka pidevad tegevused valvamaks Europoli juurdepääsu kasutamise üle Schengeni infosüsteemile
ning tolliinfosüsteemile, samuti kodanike õiguste tagamise üle saamaks teavet nende kohta kogutud
andmetest.

5.4.3 Europoli Apellatsioonikomisjon
Europol JSB Appeals Committee on Europoli juurde loodud Apellatsioonikomisjon, mille eesmärgiks on
lahendada kodanike kaebusi nendele Europoli Konventsiooniga tagatud andmetele juurdepääsu õiguse
kaitseks. 2011. aastal olulisi pretsedente loovaid otsuseid ei olnud. Komisjoni otsused on lõplikud ja pooltele
siduvad ning need avaldatakse ühise järelevalveasutuse kodulehel.

5.4.4. Tollikonventsiooni andmekaitse järelevalve
Tollikonventsiooni ühise andmekaitse järelevalveasutuse pädevuses on tolliinfosüsteemi töö jälgimine ning
sellega seonduvate rakendamis- või tõlgendamisküsimuste läbi vaatamine. Ühine järelevalveasutus uurib
probleeme, mis tekivad liikmesriikide siseriiklikel järelevalveasutustel sõltumatu järelevalve teostamisel või
üksikisikutel süsteemile juurdepääsu õiguse kasutamisel, ning koostab ettepanekuid probleemide ühiseks
lahendamiseks.
Parimaks algatuseks 2011. aastal saab lugeda tolli ühise järelevalveasutuse ja Euroopa
andmekaitseinspektori tõhusa koostöö alustamist tolliinfosüsteem CIS järelevalve alal. Läbi on viidud ühine
analüüs valmiva käsiraamatu andmekaitse küsimuste osas, samuti on kujundatud ühtset seisukohta
andmekaitse raamotsuse ja tolliinfosüsteemi kokkupuute osas.
Samas on jätkuvalt selgitamist vajavavad küsimused näiteks EL määruse nr 515/97 reformimise
andmekaitseküsimused ja see, kuidas tõsta liikmesriikide tasandil andmete kvaliteeti ja andmekaitse
teadlikkust pädevate asutuste juures.

5.4.5. Euroopa sõrmejälgede andmebaasi töögrupp
Euroopa varjupaigataotlejate tuvastamise infosüsteem Eurodac on loodud varjupaigataotlejate ja
ebaseaduslike immigrantide teatud rühmade sõrmejälgede võrdlemiseks ning on kasutusel kõigis Euroopa
Liidu liikmesriikides ja Eurodaci määrusega seotud kolmandates riikides. Eurodaci kesküksuse tegevuse
jälgimine kuulub Euroopa andmekaitseinspektori kompetentsi.
Eestis on ainsaks asutuseks, kes omab juurdepääsu Eurodaci keskandmebaasi salvestatud andmetele,
Politsei- ja Piirivalveamet (enne ühendasutuse moodustamist Kodakondsus- ja Migratsiooniamet).
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2011. aastal oli peamiseks teemaks liikmesriikide andmevahetuse kanal ja infosüsteemi platvorm. Kasutusele
on võetud turvalised topeltkrüpteeritud e-kirja kanalid ja seega muudetud andmevahetust oluliselt
turvalisemaks. Jätkuvad arutelud selle üle, kuidas varjupaigataotlejate põhiõiguseid võimalikult hästi tagada
ja kuidas kiirelt ja täpselt töötav tuvastussüsteem saaks sellele paremini kaasa aidata.

5.4.6. Euroopa andmekaitse järelevalveasutuste menetluspraktika töögrupp
2011. a septembris toimus Poolas Euroopa andmekaitse järelevalveasutuste menetluspraktika töögrupi
kohtumine, millest võtsid osa ka kaks meie menetlejat. Kohtumisel arutleti piiriüleste juhtumite
menetlemist. Luksemburg tõi näiteks, et nende kaebustest 60-70% moodustavad kaebused EBay ja PayPali
(mille peakontorid on Luksemburgis) peale ning kaebused tulevad peamiselt Saksamaalt ja Suurbritanniast.
Endiselt on probleemiks kohaldatava õiguse määramine, kui kaebaja (kelle isikuandmeid töödeldi), asub
ühes riigis, andmete töötlemise eest vastutav isik teises ning andmeid majutav server kolmandas riigis.
Piiriüleses koostöös tekitavad probleeme lisaks veel ka asutuste erinevad pädevused (kes võib teha trahve,
kes mitte) ja keeleprobleemid.
Ehk kõige huvitavama ettekande tegi Rootsi
Pilvraalimise teenuse kasutaja on
andmekaitseasutus pilvraalimise teenusest. Igaüks, kes
isikuandmete vastutav töötleja ja
kasutab pilvraalimise teenust, on vastutav töötleja.
peab tagama, et pilveteenuse
Pilveteenuse pakkuja on seega volitatud töötleja. Seetõttu
on väga oluline, et vastutav töötleja teeks enne
pakkujaga sõlmitav leping tagaks
pilvteenuse pakkujaga lepingu sõlmimist teenusele
piisaval määral isikuandmete kaitse
legaalsuskontrolli ning viiks teenuse kasutamise suhtes
läbi riskianalüüsi ja mõjuanalüüsi.
Oluline on ka
veenduda, et pilveteenuse pakkuja ei kasuta andmeid muuks, kui oma ülesannete täitmiseks. Vastutav
töötleja peab tagama, et pilveteenuse pakkujaga sõlmitav leping tagaks piisaval määral isikuandmete kaitse.
Praktikas on olukord selline, et pilveteenuse pakkujal on omad (tüüp)tingimused ja vastutav töötleja ei saa
eriti just suurettevõtete puhul pole neid tingimusi muuta.

5.4.7. Piiriülene ühisjärelevalve
Põhja- ja Baltimaade sügavalt põimunud majandused sunnivad ka andmekaitse järelevalveasutusi vastavalt
oma tööd korraldama. Selleks tegime Soome ja Läti kolleegidele ettepaneku hakata tegema ühisjärelevalveid
piiriüleste ettevõtete suhtes. Läti kolleegid võtsid meie pakkumise vastu.
Niisiis viisimegi eelmisel aastal koos Läti andmekaitse inspektsiooniga läbi ühisjärelevalve Stockmanni
kaubanduskeskustes Tallinnas ja Riias. Järelevalve keskendus isikuandmete kaitsele töö- ja kliendisuhete
raames, sealhulgas otseturustuse nõuetele.
Ühisjärelevalve läbiviimiseks sõnastasime ühiselt järelevalve objekti ning leppisime kokku kontrollitavad
asjaolud. Antud juhul koostasime loetelu kontrollküsimustest töötajate ja klientide isikuandmete töötlemise
kohta ning kooskõlastasime need Läti kolleegidega. Aitamaks saada Läti kolleegidel paremat ülevaadet meie
praktikast, tõlkisime inglise keelde eelmisel kevadel valminud kokkuvõtliku juhise isikuandmete töötlemise
kohta töösuhetes.
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Järelevalve tulemusel leidsime, et isikuandmete kaitse töösuhete raames on Stockmannil hästi korraldanud.
Kliendiandmete töötlemises esines siiski mõningaid puudujääke. Soovitasime muuta selgemaks
klienditeavitused isikuandmete kogumise, otseturustuse tingimuste ning kliendiandmete sulgemise ja
kustutamise osas. Stockmann peaks selgelt eristama kohustuslikud ja vabatahtlikud andmeväljad kaubamaja
kliendikaardi taotluslehel. Nii on kliendile selge, et kaubamaja püsikliendiks saamiseks on vaja vaid ees- ja
perekonnanime,
teiste
isikuandmete
usaldamine
toimub
vabatahtlikkuse
alusel.
Seaduse järgi on kliendil alati õigus nõuda oma isikuandmete sulgemist ja kustutamist andmebaasist,
seepärast soovitasime Stockmannil lisada kliendikaardi taotlusesse osa, mis selgitaks inimestele tema õigust
andmete kustutamisele. Lisaks tõime välja, et kui inimene
annab kliendikaarti taotledes nõusoleku enesele saata
reklaami, võib Stockmann sel eesmärgil küsidagi vaid seda
Piiriülest koostööd ühiste
kontakti (posti-, e-maili aadressi, mobiili numbrit jne), millel
järelevalvete läbiviimiseks on
klient on soovinud reklaami saada.

kavas laiendada
Säärane ühisjärelevalve oli esimene piiriülene koostöö Balti
andmekaitse asutuste vahel ning ei jää kindlasti viimaseks.
Meie eesmärk on koostöösse hõlmata lisaks lätlastele ka Leedu kolleegid. Eelmisel aastal tegimegi
ettevalmistusi kolme Balti riigi andmekaitseasutuste kohtumiseks, et arutada edasisi ühistegevusi.
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6. SUNDIJA JA KARISTAJA
Isikuandmete kaitse nõuete rikkumisel tehtud ettekirjutuste täitmata jätmisel on meil õigus rakendada
sunniraha 9600 eurot (IKS § 40 lg 2). Sunniraha võib määrata korduvalt – kuni ettekirjutus on täidetud.
Tasumata sunniraha nõuab sisse kohtutäitur. Samas asjas karistuse määramine ei välista sunniraha
rakendamist (asendustäitmise ja sunniraha seadus).
Kui riigiasutusest isikuandmete töötleja ei täida ettekirjutust, pöördume protestiga halduskohtusse (IKS § 40
lg 4).
Hädaolukorras võime ise isiku õiguste ja vabaduste kahjustamise ärahoidmiseks rakendada töötleja kulul
isikuandmete kaitse turvameetmeid (IKS § 33 lg 2 p 5).
Kohtuvälise väärteomenetleja ülesandeid täidame nii isikuandmete kaitse kui avaliku teabe asjades. Võime
määrata trahvi:
1) isikuandmete töötlemise nõuete tõsise rikkumise või ettekirjutuse täitmata jätmise korral kuni 300
trahviühikut (s.o. kuni 1200 eurot), juriidilisele isikule kuni 32 000 eurot (IKS § 42, 43);
2) teadvalt ebaõige avaliku teabe väljastamise, juurdepääsupiiranguga avaliku teabe väljastamise ning
avaliku teabe alase ettekirjutuse täitmata jätmise korral kuni 300 trahviühikut (s.o. kuni 1200 eurot)
(AvTS § 541),
3) riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete ebaseadusliku levitamise või statistika-välisel
eesmärgil kasutamise eest kuni 200 trahviühikut (s.o. kuni 800 eurot), juriidilisele isikule kuni 3200
eurot (riikliku statistika seaduse § 40),
4) riikliku järelevalve teostamise takistamise eest kuni 300 trahviühikut (karistusseadustiku § 279).

6.1. Sunniraha määramised
Kõik ettekirjutused sisaldavad hoiatust sunniraha määramise kohta, kuid reaalselt tuleb neid rakendada väga
harva. 2011. a nõudsimegi sunniraha reaalselt sisse vaid kahel juhul.

6.2. Väärteomenetlused
2011. määrasime trahve kokku 1217 euro ulatuses. Keskmiselt jäävad väärteotrahvid suurusjärku 15-30
eurot. Suurim määratud väärteotrahv 2011. a oli 200 eurot.
Avaliku teabe seaduse suunal algatasime 3 väärteomenetlust ning määrasime väärteotrahve kokku 68 euro
ulatuses. Näiteks sai Narva Linnavalitsuse töötaja hoiatustrahvi selle eest, et Narva Linnavalitsuse
dokumendiregistris oli avalikustatud sisse tulnud dokument, millele oli Ida Politseiprefektuuri (saatja) poolt
kehtestatud juurdepääsupiirang.
Isikuandmete kaitse suunal algatasime 30 väärteomenetlust (nende hulgas andmekogude väärkasutamised,
mida on põhjalikumalt kirjeldatud allpool).
Üks isikuandmete töötlemisega seonduv väärteomenetlus sai alguse sellest, et naisterahvas käis eriarsti
vastuvõtul, kus oli toimunud ebameeldiv intsident. Samal päeval oli naisterahva elukaaslane käinud
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väidetavalt sama eriarsti juures arveid klaarimas, pärast mida saatis eriarst naisterahvale SMSi asja
politseisse andmise ähvardusega. Naisterahvas kaebas enda kontaktandmete mitte-eesmärgipärase
kasutamise üle. Tõesti, raviteenuse osutamisel saadud kontaktandmete muul eesmärgil kasutamiseks peaks
esinema patsiendi nõusolek või seaduslik alus. Antud juhul neid ei esinenud. Kuid arvestades
konfliktsituatsiooni, otsustasime väärteomenetluse eriarsti suhtes lõpetada otstarbekuse kaalutlusel.
Otseturustamisnõuete rikkumise asjus algatasime 2011. a 2 väärteomenetlust.
Väärteomenetlust me ei algata siiski kuigi kergekäeliselt. Kui vähegi võimalik, lahendame asja riiklikus
järelevalvemenetluses. Väärteomenetluse jätame algatamata ka juhtudel, mil tegemist on kuriteo
koosseisule vastavate tegudega – väidetav identiteedivargus ning delikaatsete isikuandmete avaldamine
kolmandale isikule (tööandjale).
Ühel juhul jätsime väärteomenetluse algatamata ka seetõttu, et meie hinnangul oli intsidendi algpõhjuse
tekitanud kaebaja ise. Nimelt esitas Eesti interneti SA avalduse väärteomenetluse alustamises eraisiku vastu,
kes olevat Eesti Interneti SA andmebaasist andmeid kopeerinud ja avalikustanud. Eraisiku selgituste kohaselt
sai ta aga juurdepääsu andmetele ilma igasuguse paroolita, piisas vaid õigele võrgulehel minemisest. Asja
uurides leidsime, et Eesti Interneti SA oli ise rakendanud andmete kaitseks ebapiisavaid turvameetmeid ning
seega olid andmed avalikkusele kättesaadavaks saanud Eesti Interneti SA enda tegevusetuse tagajärjel.
Jätsime väärteomenetluse seetõttu algatamata, kuid alustasime Eesti Interneti SA suhtes turvameetmete
uurimiseks järelevalvemenetluse.

6.2.1. Andmekogude väärkasutused
Meie strateegia on olnud sõlmida kokkulepped andmekogu vastutava töötlejaga selle kohta, et
väärkasutamise juhtumid edastatakse meile menetlemiseks. Politsei- ja Piirivalveametiga näiteks on selline
kokkulepe väga hästi toiminud. See, kes vahele jääb, saab nii
politsei distsiplinaarkaristuse kui andmekaitseinspektsioonilt
väärteokaristuse. See on näidanud häid tulemusi. Kui varem
Politsei- ja Piirivalveametis
suhtus politseiametnik, kes meil andmekogu väärkasutamise
nulltolerants andmekogude
pärast ülekuulamisel käis, oma teosse kui inimene, kes on
väärkasutamise suhtes
ületanud kiirust viis kilomeetrit tunnis, siis nüüd nad saavad
asja tõsidusest aru.
Samal põhimõttel leppisime kokku Statistikaametiga, et kui tuvastatakse rahvaloendajate poolt andmete
väärkasutusi, edastatakse need meile menetlemiseks. Seni ühtestki niisugusest väärkasutuse juhtumist
teatatud ei ole.
•

Rahvastikuregister

Rahvastikuregistris on kirjas inimese isikuandmed, lapsed, vanemad, nende isikukoodid, registreeritud
aadressid, vahel ka usutunnistus ja rahvus. Ametnikud võivad registrit kasutada ainult tööasjus, põhjendatud
päringute tegemiseks, tegelikkus on paraku midagi muud. Rahvastikuregistris isiklikust huvist sobravad
inimesed avastatakse tavaliselt Siseministeeriumi poolse pistelise sisekontrolli käigus. Siseministeerium
kontrollib ja edastab andmed tööandjatele, kelle töötajad on andmeid väärkasutanud. Kuid et isegi paljud
tööandjad ei saa aru, et isiklikust huvist rahvastikuregistris sobramine oleks õigusrikkumine, edastab
Siseministeerium andmeid rikkumiste kohta ka meile. Samas näiteks Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet
edastas ise meile info päringute kohta, mis ei olnud seotud Munitsipaalpolitsei menetlustega.
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Kuulsustest kõige „kuumemad“ nimed just need, kes on parasjagu mingisuguse sündmuse tõttu avalikkuse
tähelepanu all. Menetlusalused isikud on ise
põhjendanud oma vaatamisi erinevalt. Näiteks
selgitas üks maksuametnik, et vaatas tuntud laulja
Kelle järele enim nuhitakse:
ja temaga seotud isikute andmeid uudishimust
- kuulsused (näitlejad, lauljad, poliitikud)
peale ajakirjas „Kroonika“ avaldatud artiklit. PPA
- kolleegid ja ülemused
korrapidaja seevastu tegi päringud ühe saates
- naabrid ja sugulased
„Eesti otsib superstaari“ osalenud isiku ja tema
perekonnaliikmete kohta, sest arvas, et tegemist
on tema ema vana tuttava perekonnaliikmega.
Üks kohtuametnik tegi 14 päringut, millest 2 olid teostatud isiku nime järgi ning ülejäänud lihtsalt sõnade või
ka tähekombinatsioonide järgi. Samas vasteid konkreetsete isikute andmetena tuli sellistele päringutele suur
hulk (kokku üle 100). Ametnik tunnistas, et tegi päringud uudishimust – tahtis näha, kas sellise nimega
inimesi üldse eksisteerib. Karistasime kiirmenetluses trahviga summas 120 eurot.
Üks kohaliku omavalitsuse ametnik tunnistas, et tegi erahuvist päringud kahe inimese kohta, kuid ei võtnud
omaks tema nime alt tehtud päringuid presidendi ja presidendi abikaasa kohta. Selgitas, et ju keegi kasutas
ära seda, et tema arvuti oli lahti ajal, mil ta ei viibinud ise arvuti juures ja tegi nii päringu tema konto alt.
Kui enamus menetlusalustest isikutest tunnistas, et tegid päringud isiklikust uudishimust, siis mõned
ametnikud jäid kindlaks väitele, et vaatasid andmeid tööga seonduvalt. Näiteks PPA ametnik tegi
rahvastikuregistrisse päringud 7 tuntud inimese (näitlejad ja seltskonnaelutegelased) või nende elukaaslase
või laste kohta. Ametnik selgitas, et tegi päringud selleks, et planeerida allüksuste tööd sellisel, et oleks
tagatud Schengeni ruumi piiride säilimine. Täiendavalt selgitas ta, et avaliku elu tegelaste sissekirjutus võib
kaasa tuua ka nende fännide sissekirjutuse mingisse konkreetsesse piirkonda. Kuivõrd need selgitused ei
olnud kuigi veenvad, karistasime teda hoiatustrahviga summas 15 eurot.

•

Tervise infosüsteem

Tervise infosüsteemis (edaspidi e-tervis) on tohutul hulgal inimese jaoks ilmselt kõige delikaatsemat liiki
andmeid – terviseandmeid. 2012. a alguse seisuga on e-tervises üle 6 miljoni meditsiinidokumendi. Ka
kasutajaid on sel infosüsteemil palju. E-tervisega on liidestunud 503 tervishoiuasutust.
Tervishoiuasutustel on andmete saatmiseks infosüsteemi seadusest tulenev kohustus ja patsient selleks
arstile eraldi volitust andma ei pea ega saagi seda teha (küll saab patsient oma andmed sulgeda, kui ta ei
soovi, et meditsiinitöötaja neile ligipääsu omaks). Tervishoiutöötajad võivad aga e-tervist kasutada vaid
patsiendile tervishoiuteenuse osutamiseks, mitte näiteks uudishimust kellegi järel nuhkimiseks. Läbi etervise patsiendiportaali saavad patsiendid ID-kaardiga autentides ülevaate nende andmete kasutamisest.
E-tervisest saadud andmetega võib inimesele põhjustada väga tõsist kahju. Näiteks rääkis üks infotelefonile
helistanud naine, et tema tervishoiutöötajast eks-ämm kasutas lapse jagamise kohtuvaidluses tema
kompromiteerimiseks detailset tervise infot (varasemate katkenud raseduste ning nurisünnituste kohta),
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mida ta sai saada ainult tervishoiuasutusest. Täpsemalt me asja uurida kahjuks ei saanud, sest naine ei
soovinud meile kaebust esitada.
Kui delikaatseid isikuandmeid kolmandale isikule edasi antakse, on juba tegemist kuriteoga, mida menetleb
politsei.
Seni on infot alusetute andmete vaatamiste kohta meieni jõudnud siiski veel üsna vähe. Kuid mida
teadlikumaks inimesed muutuvad patsiendiportaali võimalustest, seda rohkem hakkab ilmselt meile ka
kaebusi laekuma. Kuid et mitte jääda käed rüpes ootama, mil inimesed ise avastavad enda andmete
väärkasutamise, oleme püüdnud teha koostööd Terviseameti, e-tervise volitatud töötleja Eesti E-tervise
Sihtasutuse ning Perearstide Seltsiga, et e-tervise andmete väärkasutusi ennetada ja avastada. Aktiivne
järelevalvetegevus on vajalik ka seetõttu, et seniste
kogemuste põhjal ei suhtu kõik tervishoiuasutused alati
tõsiselt oma töötajate poolsesse andmete väärkasutamisse.
2011. a novembris leppisimegi Eesti E-tervise Sihtasutusega
kokku, et viimane hakkab teostama e-tervise infosüsteemi
kasutajaseiret. Seire tulemusel tavakasutusmustrist
erinevad päringud võetakse vaatluse alla ning info alusetute
päringute kohta edastatakse meile menetlemiseks.
Analoogne koostöö toimib meil Politsei- ja Piirivalveametiga
ning Siseministeeriumiga ning on andnud häid tulemusi.

Vaata, kes on Sinu terviseandmeid
vaadanud:
Patsiendiportaal

6.2.2. Maksehäireregistri andmetega tutvumine
Viimastel aastatel on majanduslanguse tagajärjel üha enam Internetti ilmunud võlgnike nimekirju. Juriidiliste
isikute võlaandmetega meie ei tegele. Eraisikute võlaandmeid võib kolmandale isikule ilma andmesubjekti
nõusolekuta avaldada üksnes juhul, kui sel kolmandal isikul on andmete saamiseks õigustatud huvi (IKS § 11
lg 6 ja 7). Praktikas on eraisikute võlaandmeid avaldavad ettevõtted lahendanud olukorra nii, et võlaandmete
nägemiseks tuleb end ID-kaardiga autentida ja kinnitada ning selgitada, milles õigustatud huvi andmete
vaatamiseks seisneb. Nii on võlgnike nimekirja kantud inimesel võimalik näha, kes ja milleks on tema kohta
käivaid andmeid vaadanud.
Samas vaadatakse võlaregistritesse kantud andmeid tihti ikkagi lihtsalt uudishimust. Kui tutvuja ei suuda ära
põhjendada, milles seisnes tema õigustatud huvi teise isiku andmete vaatamisel, võib tutvujat oodata
väärteokaristus. Menetleme selliseid vaatamisi kaebustepõhiselt.
Nii näiteks tegi ühe osaühingu ainuomanik ja juhatuse liige päringu kahe eraisiku kohta, kes on osaühingu
aadressiks märgitud kinnistu kaasomanikud. Põhjenduseks tõi ta soovi kontrollida, kas kaasomanikel on
piisav sissetulek ja millised on nende kohustused – et kas nad ikka suudavad täita kinnistu kaasomanikuks
olemisega kaasnevaid kohustusi. Asjaosaliste selgitused viitasid poolte vahelistele konfliktsetele suhetele.
Kuivõrd päringu tegemise põhjuste kohta antud selgitused ei olnud veenvad tõendamaks õigustatud huvi
olemasolu, karistasime osaühingut rahatrahvidega 64 ja 190 eurot.
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