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KOKKUVÕTE JA SOOVITUSED PEADIREKTORILT
Kas andmekaitse takistab julgeolekut ja innovatsiooni?
Terrorioht tõstab meie koduses Euroopas üha ähvardavamalt pead. Selle taustal on aeg-ajalt
küsitud, et ega isikuandmete kaitse takista julgeoleku tagamist?
Lugesin Brüsseli 22. märtsi pommiplahvatuste järel ajalehest Eesti sisejulgeoleku tippametniku
usutlust: „Euroopas on suurelt üleval vaidlus kahe koolkonna vahel. Valikud on, kas kaitsta
inimest või kaitsta andmeid. Fakt on, et palju tegevusi jääb ära või siis tehakse neid
ebapiisavalt, kuna oleme andmekaitse muutnud ortodoksseks dogmaks.“.
Ma ei jaga seisukohta turvalisuse ja andmekaitse põhimõttelisest vastandlikkusest. On
arusaadav, et terroriohtu tuleb ennetada. On arusaadav, et ennetuseks tuleb kasutada ulatuslikku
andmeanalüütikat, samuti salajast jälitust. On arusaadav, et ennetamiseks tuleb võimaldada
andmekogude ristkasutust.
Kuid kas tahame, et andmeanalüütikat ja jälitusteavet terrorismi ja raskete kuritegude
ärahoidmiseks võib koguda kuidas iganes? Või hiljem kasutada milleks iganes ning anda kellele
iganes? Sellised infomassiivid on tundlikud, kiiresti vananevad, tihti oletustel põhinevad,
masinandmetöötluse tulemused tihti inimese poolt üle hindamata. Kas tahame, et selline info
jääkski igavesti andmeladudesse? Kas tahame, et sellise teabe kogumise ja kasutamise üle ei
oleks mingit erapooletut kontrolli?
Tundliku info valdamine on relv ning sellega võib teha nii head kui halba. Kui laseme sel
kontrolli alt väljuda, liigume sellise maailma suunas, mis ilmselt ei erinegi palju
islamiterroristide unistustest.
Ennetustöö turvalisuse tagamiseks on väga oluline. Kuid turvalisust ja andmekaitset ei tohi
vastandada. Me vajame tasakaalustavaid raame ja reegleid isikuandmete julgeolekualasel
kogumisel ja kasutamisel.
Seetõttu on andmekaitse ka üle-euroopaliste korrakaitsealaste andmekogude koostisosaks. Seda
nii Schengeni ja Europoli infosüsteemis, viisainfosüsteemis, sõrmejälgede andmebaasis
„Eurodac“, tolliinfosüsteemis jne. Muide, julgeolekuasutuste andmekogusid ja nende piiriülest
ristkasutust Euroopa ega liikmesriikide andmekaitseõigus ei reguleeri.
Ma ei pea vastandumist õigeks ka muudel elualadel. Kui võtame moodsa digimajanduse ning
e-teenused, siis andmekaitse on nende arengu seisukohalt üheks vajalikuks ehitusplokiks.
Kui inimesed ei usalda ettevõtteid ja asutusi enda kohta käivate andmete kogumisel ja
kasutamisel, siis on raske e-teenuseid arendada. Meil kaob otsene kokkupuude teise
osapoolega, selle asemel suhtleme tema infosüsteemiga. Seetõttu – mida enam ühiskond
digitaliseerib, seda enam on vaja andmekaitselist usaldust.
Seega vajame ka siin reegleid – kuidas võib isikuandmeid koguda, kui kaua võib neid kasutada,
millal võib andmeid edasi anda, millal võib ühel eesmärgil kogutud andmeid kasutada teisel
eesmärgil, mil moel inimesed ise enda kohta kogutule ligi pääsevad jne, jne.

3|Lk

Aga olen eelosundatud julgeolekuametnikuga päri, et andmekaitse ei tohi muutuda asjaks
iseeneses. Vajame tasakaalustavaid reegleid ja nende tervemõistuslikku rakendamist, mitte
vajalikele tegevustele käsipiduri pealetõmbamist.

Andmekaitse Inspektsioon aastal 2015
Võtan meie mullused tegevused arvude kujul kokku võrdlustabelisse:
TEGEVUSNÄITAJAD

2012

2013

Juhendiloome, poliitikanõustamine
Juhendid
4
12
Arvamused õigusaktide eelnõude kohta
21
30
Teavitustöö
Selgitustaotlused, märgukirjad, teabenõuded
817 1370
Kõned valveametnikule
1160 1344
Nõustamised (ettevõtetele, asutustele)
56
69
Koolitused (korraldatud või lektorina osaletud)
18
19
Järelevalvetöö
Ringkirjad (ilma järelevalvet algatamata)
sh ringkirjade adressaate
Võrdlevad seired
4
4
sh seiratute arv
Kaebused, vaided, väärteoteated (esitatud)
404
550
Omaalgatuslikud järelevalveasjad (algatatud)
191
171
sh ennetavad andmekaitseauditid
7
6
Kontrollkäigud (järelevalves)
23
15
Soovitused ja ettepanekud (järelevalves)
Ettekirjutused (reeglina eelneb ettepanek; reeglina 187
120
sisaldab sunniraha-hoiatust)
sh registreerimise alal (eelneva ettepanekuta)
130
67
Väärteoasjad (lõpetatud)
43
29
Trahvid
(väärteokaristus),
sunniraha
(korduvalt
39
22
kohaldatav sunnivahend järelevalves)
Loa- ja erimenetlused
Registreerimistaotlused (delikaatsete andmete töötlemine 608
602
või vastutava isiku määramine)
Andmekogude
kooskõlastustaotlused
(asutamisel,
84
89
kasutusele võtmisel, andmete muutmisel, lõpetamisel)
Loataotlused
teadusuuringuiks
andmesubjektide
13
17
nõusolekuta
Loataotlused isikuandmete välisriiki edastamiseks
7
6
Taotlused iseenda andmete suhtes Schengeni, Europoli jt
4
6
piiriülestes andmekogudes

2014

2015

6
28

4
35

1144
1141
34
24

1369
1136
33
18

-

86

5
149
14
412
446
384
24
35
299
77

45
11
8

28
16
15

902

540

115

167

13

29

13
6

8
10

6
413
152
16
48

sh 2015
IKS, EES //
AvTS

1124 // 245
915 // 154
27 // 6

329 // 117
116 // 240

Juhendiloomest
Andmekaitseõiguse abstraktsus ning infotehnilise arengu kiirus tingib vajaduse selgitavate
abimaterjalide järgi ning nõuab andmekaitseasutuse seisukohtade läbipaistvust. Sellepärast
panustame nii õiguslikke kui infotehnilisi küsimusi katvale juhendiloomele.
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Juhend
„Isikuandmete
avalikustamine
meedias:
Andmekaitse
Inspektsiooni
sekkumiskriteeriumid“ katab nii kutselist ajakirjandust kui ühismeediat. Vaatasime oma
seisukohad korrakaitseseaduse valguses üle. Tõstsime sekkumisläve meediavaidlustes
kõrgemaks, sest reeglina on tegu eraõigusliku vaidlusega, kus avalik huvi sekkumiseks puudub.
Selliseid vaidlusi tuleb lahendada kohtus, mitte haldusorgani kaudu.
Näiteks tavaliselt jätame järelevalve algatamata, kui nõutakse kustunud karistuste kohta käivate
andmete meediast kustutamist. Miski ei takista endisel kurjategijal avaldaja vastu kohtusse
minemast. Erandiks on alaealiste asjad. Samuti sekkume, kui on vaja aidata kohtus õigeks
mõistetut.
Kolm juhendit on abiks praktikas üleskerkinud küsimustes, kus infotehnika ja andmekaitse
põimuvad:
- „IP-aadress ja privaatsus“,
- „Kantavad seadmed ja privaatsus“,
- „Metaandmed ja privaatsus“.
Lisaks tegime muudatusi varasemates juhendites, et hoida neid kaasajastatuna.

Õigusloome nõustamisest
Õigusaktide eelnõudest 35 olid need, mille kohta meie arvamust eraldi küsiti või avaldasime
arvamust enda algatusel. Lisaks vaatasime läbi 167 andmekogu kooskõlastustaotlust – see
hõlmab ka andmekogu põhimääruse eelnõu või muu asutamisakti kavandi läbivaatamist.
Nendin, et paljud meie märkused korduvad eelnõust eelnõusse. Näiteks et isikuandmete
kogumise eesmärk peaks olema sõnastatud võimalikult konkreetselt (muidu ei saa hinnata,
mida on vaja koguda ja mida mitte). Või et põhimäärus peaks olema andmekoosseisu osas
võimalikult konkreetne. Või et andmete säilitustähtajad tuleb samuti paika panna ning seda
mitte suvast lähtudes.
Õigusloome-vaidlustest, mida mullu pidasime, toon välja kolm markantset näidet:
a) kava anda töövõimetoetuste seaduse muutmise eelnõuga kindlustusseltsidele
otseligipääs e-tervise andmetele. Muudatused lisati eelnõusse peale kooskõlastusringi.
Pidasime sellist ligipääsu lubamatuks. Riigikogu sotsiaalkomisjon nõustus meiega ning
Sotsiaalministeerium võttis muudatused tagasi. Kasutasin selle eelnõu puhul
esmakordselt mulle seadusega antud õigust pöörduda erakorralise ettekandega
õiguskantsleri poole. Palusin, et õiguskantsler kaaluks eelnõu vastuvõtmise korral
põhiseaduslikkuse järelevalveasja algatamist. Õnneks ei läinud seda vaja;
b) maksukorralduse seaduse muutmiseelnõuga sooviti anda Maksu- ja Tolliametile
õigus saada sideettevõtjailt sideandmeid ning riskihindamiseks (maksuluureks)
ligipääs kõikidele andmekogudele. Samuti nähti ette tulumaksusoodustusega
ühendustelt saadud stipendiumi saanute avalikustamine. Pidasime neid plaane
ülemäärasteks. Sideandmete osas astusid eelnõu koostajad pool sammu tagasi, loobudes
sideteenuste üksikasjade küsimisest. Piiramatut ligipääsu kõigile andmekogudele
peame jätkuvalt ülemääraseks. Miks on maksuluureks vaja näiteks terviseandmeid?
Stipendiumisaajate nimede avalikustamise soov on arusaamatu. Maksuametile on see
info kättesaadav, kuid mis lisaväärtust annab internetis avalikustamine? Meenutan, et

5|Lk

tulumaksusoodustustega ühenduste seas, kes stipendiume maksavad, on ka usulised
ühendused, puuetega inimeste tugiühendused jm. Eelnõu on jõudnud ringiga
Justiitsministeeriumisse, kellele esitasime oma jätkuvad murekohad;
c) liiklusõnnetuste andmekogu asutamisega kavandati liiklusõnnetuste anonüümse
statistika avalikkusele kättesaadavaks tegemist. Iga huviline saanuks teada iga
avariis kannatanu aadressi, soo, vanuse, kaalu, pikkuse, avariis tähtsust omanud
terviserikked, kehavigastuse raskusastme, sõiduki andmed, avarii toimumise aja, koha
ja isegi fotod. Põhimääruse koostajate arvates oli andmestik anonüümne, sest ei
sisaldanud kannatanute nimesid ega isikukoode. Mõistagi ei saa sellise andmestiku
puhul tegelikult anonüümsest statistikast kõneleda. Arusaamatuks jäi, mis olnuks sellise
avalikustamise otstarve ja kasu.

Teavitustööst
Selgitustaotlustele vastamine on meie üks mahukamaid töölõike – mullu esitati neid 1369.
Lisaks on inspektsiooni ametnikud kordamööda telefonivalves – infotelefon võimaldab vastata
lihtsatele küsimustele kiiremini. Mullused 1136 infotelefoni kõnet jagunesid nii:
- 154 avaliku teabe kättesaadavuse ja juurdepääsupiirangute küsimust,
- 147 isikuandmete internetis avaldamise (avaldamise lõpetamise) küsimust,
- 108 isikuandmete töösuhetes kasutamise küsimust,
- 102 delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimise küsimust,
- 78 salvestusseadmete kasutamise küsimust,
- 20 elektroonilise rämpsposti alast küsimust,
- ülejäänud kõned ei puudutanud meie pädevusse kuuluvaid asju.
Vastame küsimustele laiemalt kui on meie järelevalvelased sekkumispiirid. Isikuandmete
internetis avaldamise osas uuritakse, kuidas enda või lähedaste andmeid otsingumootoritest ja
ühismeediast maha saada. Reeglina on nn unustamisõiguse realiseerimine eraõiguslik vaidlus,
kus me järelevalveasja tavaliselt ei algata. Sellele vaatamata selgitame, mida inimene ise enda
kaitseks teha saab.
Koolitus- ja nõustamissoovide osas peame tegema valikuid, kuna kõiki soove täita me ei suuda.
Lähtume mõjuhinnangust – millal on meie panusest kõige enam kasu. Mullu tegime
ettevõtetele-asutustele 18 koolitust ja 33 nõustamist.
Prioriteetseks valdkonnaks on siin olnud e-kaubandus. Hea koostöö on kujunenud Eesti ekaubanduse Liidu ning Tarbijakaitseametiga.
Samuti oleme koolitanud avalikku sektorit (isikuandmed, avalik teave, juurdepääsupiirangud),
sh koostöös Riigi Infosüsteemi Ametiga.
Teavitustöös kasutamegi tihti partnerite abi ning koostöövõrgustikke. Nimetan koostööd Etervise Sihtasutuse ja Terviseametiga terviseandmete kaitse netifoorumi alal, valitsusasutuste
isikuandmete kaitse ja avaliku teabe koordinaatorite võrgustikku, Tööinspektsiooni tööelu
portaali andmekaitse rubriiki, meie ekspertpanust projektidesse „Nutiturva 2017“ ning „Targalt
Internetis“.
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Ennetavast järelevalvest
Lisaks üksikrikkumiste uurimisele püüame ennetava järelevalvega avaldada laiemat mõju
eraelu kaitstusele ja avaliku teabe kättesaadavusele.
Nii viisime mullu läbi 14 võrdlevat seiret – hinnates kokku 412 asutust ja ettevõtet. Seire
kokkuvõtte koos üldiste järeldustega saadame kõigile osalejatele. Tavapäraselt teeme seire
põhjal ettepanekuid ja soovitusi ning täiendame oma juhendeid. Tõsisematele avastatud
probleemidele reageerime ettekirjutustega.
Suurim neist puudutas teabe avaldamist 213 omavalitsuse võrgulehel. Konsulteerisime
kontrollküsimustiku kokkupanekul Maaomavalitsuste Liidu ja Linnade Liiduga, et osata
keskenduda praktilistele probleemidele. Seire põhjal valis inspektsiooni ühiskondlik nõukoda
kõige paremaks võrguteabega omavalitsusteks Halinga ja Jõgeva vallad. Samasuguse seire
viisime läbi ka 15 maavalitsuse suhtes.
Seired puudutasid ka:
- digi-TV teenusepakkujate üldtingimusi (5),
- telemaatikateenuste kasutamist ettevõtete autopargis (8),
- isikuandmete kustutamist kasutatud elektroonikaseadmete müüjate juures (10),
- side-ettevõtete (7), e-poodide (10) ning e-kooli infosüsteemide (3) andmeturvet,
- kliendiandmete kogumist ja kasutamist pankades (15), spordiklubides (12),
- eraisikust võlglaste andmete kogumist ja kasutamist inkassoettevõtteis (20),
- juurdepääsupiirangute kohaldamist koolide avalikes dokumendiregistrites (60).
Koostöös Läti ja Leedu andmekaitseinspektsioonidega seirasime personaliandmete töötlemist
Baltimaade suurimais kauplusekettides (Eestis 4).
Üleilmse andmekaitseasutuste menetluskoostöö võrgustiku (GPEN) mullune Interneti
luudamise päeva (Internet Sweep Day) nimeline ühisaktsioon keskendus laste onlineturvalisusele, kokku seirati üle maailma 1494 võrgelehte ja mobiilirakendust. Inspektsioon
seiras Eestis 30 populaarset mobiilirakendust.
Uue ennetava järelevalve vormina võtsime kasutusele ringkirjad. Kui avastame probleemi, mis
eelduslikult võib puudutada kõiki samasuguseid ettevõtteid või asutusi, siis saadame neile ilma
uurimist alustamata selgitavad ringkirjad. Mullu saatsime 5 ringkirja 149 adressaadile.
Ennetava järelevalve vormiks on ka andmekaitseauditid suurtes või tundlikku teavet töötlevates
asutustes ja ettevõtetes. Keskendusime tervishoiule. Auditeerisime 22 tervise- ja
perearstikeskust/praksist, Riigi Infosüsteemi Amet andis oma sisendi kontrollküsimustikku.
Samuti auditeerisime Ida-Tallinna Keskhaiglat ning üle-euroopalise viisainfosüsteemi Eesti
osa.

Rikkumiste menetlemisest
Menetlust algatades eelistame probleemile võimalikult kiire ja ökonoomse lahenduse leidmist.
Mullu saime kokku 446 kaebust, vaiet ja väärteoteadet. Enda algatusel avasime veel 384
järelevalveasja.
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Soovitusi (lihtsamais asjades, tagasisidet küsimata) ja ettepanekuid (millele ootame tagasisidet)
tegime järelevalve käigus 299, ettekirjutusi 77. Ettekirjutused sisaldavad peaaegu alati
sunniraha-hoiatust. Reeglina ettekirjutused täideti, mullu pidime sunniraha-ähvarduse teoks
tegema vaid ühel juhul.
Väärteoasju lõpetasime mullu 16. Neist 14 lõppesid trahvi määramisega. Pooled karistused olid
isikuandmetele tööalase juurdepääsu õiguse väärkasutamise eest (eeskätt terviseandmed,
politsei andmekogu, rahvastikuregister). Pooled karistused olid delikaatsete isikuandmete
avaldamise eest omavalitsuste dokumendiregistrites – varem oleme tavaliselt piirdunud
hoiatusega, kuid kahjuks ilmnes, et selliste rikkumiste hulk oli kasvanud.
Muutsime oma praktikat elektroonilise rämpsposti osas – see nuhtlus ilmutas kasvutendentsi.
Eraldi võttes on üksik rämpssõnum pisirikkumine. Samas on selle taga terve tööstus. Ühte
sõnumit saadetakse isegi väikeses Eestis tuhandeid ja kümneid tuhandeid kordi. Kokkuvõttes
peletab see inimesi internetimajandusest eemale. Usaldad oma kontaktandmed ühele ettevõttele
või jätad ise küberruumis ripakile ning spämmivood SMS-dena ja e-kirjadena ei taha vaibuda.
Seetõttu otsustasime juba esimesest rikkumisest alates teha saatjale üldise iseloomuga
ettekirjutuse. Teisel rikkumisel kohaldame sunniraha. Kolmandal korral avaldame rikkuja ka
inspektsiooni võrgulehel mustas nimekirjas. Must nimekiri on mõeldud hoiatusena ettevõtteile,
kes võiksid neilt oma reklaami rämpspostitamist tellida. Tundub, et sellest oli kasu, sest mullu
kevadel musta nimekirja pandutele ei ole seni täiendust tulnud.

Isikuandmete välisriiki edastamise tagapõhjast
Kui ettevõte edastab eurooplaste isikuandmeid teisele ettevõttele väljapoole Euroopat
ebapiisava andmekaitsetasemega riiki, on nõutav andmekaitseasutuse luba. Aastal 2000
sõlmisid Euroopa Komisjon ja Ameerika Ühendriikide valitsus andmekaitsealase „Ohutu
Sadama“ leppe ning Komisjon tunnustas piisava andmekaitsetaseme olemasolu neil ettevõtetel,
kes ühinesid selle leppe alusel loodud programmiga.
06.10.2015 tunnistas Euroopa Liidu Kohus „Ohutu Sadama“ kehtetuks. Tänavu veebruaris
jõudsid Komisjon ning USA valitsus põhimõttelise kokkuleppimiseni. Lõplik rakendamine
seisab veel ees.
Mõned andmekaitseasutused peavad vajalikuks rakendada sanktsioone „Ohutut Sadamat“
kasutanud ettevõtete suhtes, kes jätkavad isikuandmete edastamist USA-sse senisel moel.
Inspektsioon sanktsioone ei rakenda, vaid ootab uue andmeedastusleppe jõustumist. „Ohutut
Sadamat“ kasutanud ettevõtted on tegutsenud heas usus ega ole midagi pahatahtlikult rikkunud.
Pean ühtlasi kahetsusega nentima, et Ameerikasse isikuandmete edastamise temaatika üle
peetav arutelu sisaldab tuntava annuse silmakirjalikkust.

Andmekaitse Inspektsioon aastal 2016
Andmekogude pidamise ning piiranguga teabe kaitse järelevalve
Kirjutasin mulluses aastaettekandes, et avaliku sektori registriasjanduses valitseb ehmatav
korralagedus. Osundasin andmekogude kooskõlastusnõude, turvameetmete süsteemi
rakendamise nõude ning andmeturbe auditeerimise nõude ulatuslikule eiramisele.

8|Lk

16.01.2016 jõustusid seadusemuudatused, millega järelevalve avaliku sektori andmekogude
pidamise üle läks Riigi Infosüsteemi Ametilt Andmekaitse Inspektsioonile. Üle tuli ka ühe
ametikoha jagu eelarvevahendeid. Lisaks anti inspektsioonile selgesõnaliselt
järelevalvepädevus juurdepääsupiiranguga teabe kaitse üle (sõltumata sellest, kas see sisaldab
isikuandmeid).
Sõlmisime koostööleppe Riigi Infosüsteemi Ameti kui küber- ja võrguturbeasutusega, et
avaliku sektori andmemajanduse korrastamisel teineteist tõhusalt abistada.
30.03.2016 allkirjastasin mahukad muudatused avaliku teabe üldjuhendisse. Muuhulgas
lisasime sellesse juurdepääsupiiranguga teabe kaitse peatüki. Kui riigisaladuse kaitse kohta
kehtib eraldi seadus ja detailne rakendusmäärus, siis piiranguga ehk AK-teabe kaitse kohta
puudusid abistavad ja ühtlustavad nõuded. Uus peatükk peaks selle tühiku täitma.
Andmekogude järelevalve tänavuseks eesmärgiks on korrastada registrimajanduse vundament
– andmekogude kohta käiv andmestik riigi infosüsteemi haldussüsteemis. Veebruarikuises
seires leidsime, et 353 riiklikust andmekogust 138 olid staatuses „asutamisel“, kuid tegelikult
juba kasutusel ning andmekogude andmevahetuskihiga („x-tee“) liidestatud. Oleme asunud
rikkujatega järelevalve korras tegema.
Lisaks küsib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium meilt infot enne andmekogule
tõukefondidest raha eraldamise otsustamist. Andmekogude pidamise baashügieeninõuete
eirajad raha ei saa.
Tervishoiu- ja sotsiaalvaldkond
Tervishoiu- ja hoolekandelist abi vajajate andmete kasutamise ja edastamise juhendi
koostamisega alustasime mullu, töötaja lahkumise tõttu lükkus valmimine sellesse aastasse.
Eesmärk on praktiline abimaterjal abivajajate kohta info liigutamiseks asutuste vahel
(omavalitsuste hoolekande- ja lastekaitsetöötajad, politsei, koolid, lasteaiad, perearstid jne).
Info abivajaja kohta ei tohi andmekaitsele viidates seisma jääda, samas tuleb selle tundlikkust
arvestades andmeid turvaliselt kasutada.
Tänavu on kavas ka 24 perearstipraksise audit ning e-kiirabi järelaudit (mulluse auditi ajal ei
toiminud e-kiirabi süsteem rahuldavalt).
Isikuandmed äri- ja tööelus
Oleme juba korraldanud e-poodide tarkvaralahenduste arendajatega ümarlaua. Reeglina
kasutavad e-kaupmehed standardlahendusi, seega arendajaid nõustades saab
andmekaitseprobleeme juba eos vältida. Kaubandus-Tööstuskoja algatusel ja toetusel on kavas
korraldada koolituste sari ettevõtjatele praktilistel teemadel.
Moodsa tehnoloogia kliendi- ja töösuhetes kasutamist on kavas tänavu katta mitme tegevusega.
Neist ilmselt mahukaim on ühisseire Tarbijakaitseametiga – vaatame ühiselt üle vähemalt 10 eostlemise mobiilirakendust. Kasutame selle juures ka IT-ekspertide abi, veendumaks, et
teenuste kasutajatele lubatu toimiks ka tegelikult.
Samuti on kavas seirata võlgade sissenõudmisega (10) ning krediidiinfo teenusega tegelevaid
ettevõtteid (3). Kindlustusseltside (14) puhul kontrollime kliendiandmete kasutamist
elektroonilises otsepostituses.
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Andsime oma panuse Lennuameti ja Tarbijakaitseameti ühisesse meelespeasse, mis õpetab
filmivaid ja pildistavad droone ohutult ja õiguspäraselt kasutama.
Isikuandmed siseturvalisuses ja õiguskaitses
Jätkame Siseministeeriumi haldusalas mullu ja tunamullu alustatud järelevalvetega. Samuti
kontrollime karistusregistrit ning kohtuinfosüsteemi avalikku osa.
Isikuandmete kohtulahendites avalikustamisel on tekkinud Riigikohtu 11.05.2015 otsuse nr 33-1-90-14 järel kummaline olukord. Ühest küljest ei ole meil kõrgeima kohtu seisukoha järgi
enam järelevalvepädevust kohtute (kohtukantseleide) üle – peale riikliku järelevalve jagamist
riiklikuks ja haldusjärelevalveks. Teisest küljest on meil aga jätkuvalt väärtegude menetlemise
õigus kohtuametnike suhtes nendesamade asjaolude põhjal, kus järelevalvepädevust enam ei
ole. Justiitsministeerium on lubanud otsida sellele õiguslikule segadusele lahenduse.
Avalik teave
Avaliku teabe kättesaadavuse osas jätkame asutuste võrguteabe seiretega. Seoses piiranguga
teabe kaitse järelevalvepädevuse lisandumisega teeme ka kohapealseid kontrollkäike. Suurema
teabepäeva seaduse rakendajatele korraldame koostöös Riigi Infosüsteemi Ametiga.
Ühtlasi seirame, kuidas käivituvad avaliku teabe seaduse 16.01.2016 jõustunud sätted teabe
kasutamise litsentside kehtestamise, teenustasude võtmise ning kontaktteabe piiramise asjus.
Rahvusvaheline koostöö
Eelduslikult 2016. a. I poolaasta lõpul võetakse vastu Euroopa Liidu isikuandmete kaitse
üldmäärus koos õiguskaitsevaldkonna isikuandmete kaitse direktiiviga. Jõustuma peaksid nad
kaheaastase üleminekuaja lõpus. See tähendab nii Euroopa andmekaitseasutuste töörühmas kui
ka riigisisesel tasemel mahukat ettevalmistustööd.

Olulisemad soovitused 2016. aastal
Soovitused ettevõtetele
a) arvestage IT-tootearenduses andmekaitsega algusest peale.
IT-sektor ja eriti idufirmad arendavad üha uusi äritooteid, mis põhinevad isikuandmete nutikal
kogumisel, analüüsimisel ja edastamisel. Iduettevõte luuakse, et oma toode võimalikult kiiresti
välja arendada. Soovitame algusest peale läbi mõelda riskid inimeste eraelule ning arvestada
andmekaitse nõuetega algusest peale. Seda tehes on toode väärtuslikum, eiramine põhjustab
aga lisakulusid või lausa nurjumise.
Kasulikku materjali leiate muuhulgas inspektsiooni võrgulehelt. Meil ei pruugi jätkuda
ressurssi, et igat projekti detailselt nõustada, kuid oleme alati valmis koostöös erialaliitude ja
Kaubandus-Tööstuskojaga korraldama seminare praktilistel teemadel;
b) maksehäireregistrite pidajad vastutavad õigustatud tutvumishuvi tuvastamise ja
andmete õigsuse kontrollimise eest
Seadus seab maksehäireregistrite pidajaile kohustuseks: 1) kontrollida võlaandmete õigsust
ning 2) tuvastada tutvuja õigustatud huvi konkreetse isiku andmete suhtes (IKS § 11 lg 6).
Paraku kipuvad teenusepakkujad neid kohustusi eirama, piirdudes vaid tasu sisse
kasseerimisega. Vastutus oma kohustuste eest veeretatakse üksnes tutvujaile, vaidlused
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suunatakse inspektsiooni. Eelhoiatasime asjaomaseid teenusepakkujaid ringkirjaga, et
niisugune ärimudel on ebaseaduslik.
Kordame siinkohal üle, et kui teenusepakkuja eirab oma kohustusi, kohaldame sanktsioone
mitte tutvuja suhtes, vaid tutvumist võimaldanud teenusepakkuja suhtes;
c) vältige positiivse krediidiregistri loomisel keskset andmebaasi ning laske päringuid
teha vaid laenutaotluse esitamisel
Rahandussektori ettevõtete seas ning Justiitsministeeriumis arutatakse positiivse
krediidiregistri loomist, mis hõlmaks mitte üksnes negatiivset infot (maksehäireid), vaid ka
positiivset infot (võimalikult kõiki maksekohustusi või nende puudumist).
On tervitatav, kui see teeb tarbijaile krediidituru soodsamaks – aitab alandada intresse ja
virgutada konkurentsi. Ideega kaasneb kaks riski. Esiteks teabele juurdepääsu väärkasutamise
risk. Teiseks risk, et inimese kõigi maksekohustuste teadasaamisega kaasneb agressiivsem
müügitöö, mis kasvatab makseraskustesse sattunute arvu („Sul on laenukohustuste kandevõime
laest 20% puudu, võta veel laenu!“). Soovitame nende riskide maandamiseks:
- mitte luua uut keskset andmebaasi, vaid logitav turvaline päringuvõimalus üle
asjaomaste krediidiettevõtete andmestike sarnaselt x-teega (iga ettevõte ise on oma
andmete kasutamise osas valvas),
- lubada päringuid teha üksnes siis, kui inimene taotleb laenu, mitte selleks, et
krediidiettevõtted saaksid ise pakkumisi teha,
- selgesti piiritella juurdepääsuõiguslike ettevõtete ring.
Soovitused asutustele
d) kõigile asutustele: kasutage ametlikku e-posti kirjavahetuses esimese valikuna.
Ametlik e-post (isikukood@eesti.ee, registrikood@eesti.ee) on olemas igal Eesti kodanikul,
elanikul, e-residendil ja füüsilisel isikul. Soovitan seda kasutada kirjavahetuses esimese
valikuna. See on turvaline ja kiirendab menetlusi. Need, kes on selle endale seadistanud või
sisestanud eesti.ee teabeväravasse oma mobiiltelefoni numbri, on ühtlasi aktseptinud ametliku
e-posti kasutustingimusi. Nende kohaselt annab isik tulevikku suunatud üldise nõusoleku
menetlusdokumentide elektrooniliseks kättetoimetamiseks, kui nõusolek on seaduse kohaselt
vajalik. Loomulikult saab ametlikul e-posti aadressil saata ka tavalisi teateid ja kirju, mille
puhul seadus kättetoimetamist ei nõua.
e) kõigile asutustele: viige läbi teabele juurdepääsu ja piirangute inventuur ning
umbisikustage dokumendiregister.
Need kaks soovitust esitasime ka mullu ja tunamullu ning nad on jätkuvalt aktuaalsed. Alates
16.01.2016 jõustunud avaliku teabe seaduse muudatustega (§ 3.1 lg 3, § 12 lg 3.1) on need kaks
soovitust muutunud aga kohustuseks;
f) kõigile asutustele: tehke andmekogude pidamine kiiresti korda
Osutasime mulluses aastaettekandes, et andmekogude pidamise üldnõudeid (AvTS 5.1. ptk)
eiratakse ulatuslikult. Alates 16.01.2016 on andmekogude pidamise järelevalve antud üle
inspektsioonile. Inspektsioon ning Riigi Infosüsteemi Amet teevad koostööd registrimajanduse
korrastamiseks. Soovitame tungivalt kõigil avaliku sektori andmekogude pidajatel:
- tehke kohe korda oma andmekogude registreeringud riigi infosüsteemi
haldussüsteemis;
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-

andmekogude vahelist andmevahetust tehke vaid üle x-tee, sh asutuse oma
andmekogude vahel (AvTS § 43.9 lg 5). X-tee on turvaline, kõigist tegevustest jääb jälg
maha;
lisaks soovitan tundliku sisuga suure kasutajaskonnaga andmekogudes automatiseerida
väärkasutuse avastamiseks anomaaliate seire ning suuremahulistes andmekogudes
automatiseerida arhiveerimine-kustutamine;

g) Sotsiaalministeeriumile:
- enne e-tervise infosüsteemile uute kasutajaliikide ja uute andmeliikide lisamist tehke
olemasolev korda. Vaja on tagada: a) andmestiku kvaliteet (kogutav teave on
terviklikkusest kaugel), b) andmete kaitstus väärkasutuse eest, c) andmekogu pidamise
õiguspärasus (sh retseptikeskuse liidestus on õigusliku aluseta);
- surnud/lõpetatud tervishoiuteenuse osutajaist mahajäänud dokumentatsiooni säilivus
vajab lahendust. Ei piisa säilitustähtaegade paikapanekust, kui reaalselt puudub
mehhanism, kuidas säilitamist tagada;
- Töötukassa infosüsteemidele lisanduv tundlik andmestik vajab tõhusat sisekontrolli
väärkasutuse tõkestamiseks;
h) Justiitsministeeriumile: avaliku teabe seadus võimaldab teabele juurdepääsu
kehtestada 5 aastaks ja seda pikendada üks kord 5 aastaks. Erandiks on isikuandmed,
millele saab kehtestada nn. eluaegse piirangu. Soovitan kaaluda, kas 10-aastane
maksimumtähtaeg on piisav turvameetmete kirjelduse kohta, samuti mitme
riigikaitselise piirangu osas ning looduskaitsealuse liigi säilimist ohustava teave suhtes
(AvTS § 35 lg 1 punktid 4, 5, 52, 6, 61, 62, 9). Kindlasti ei tohi minna piirangute
lauspikendamisse, enamikel juhtudel on 5+5 aastat täiesti piisav. Samas teatud juhtudel,
kui teavet on kindlasti vaja kaitsta ka pärast 10 aasta möödumist, hakkavad
teabevaldajad kas piirangu tähtaja ületanud teavet lihtsalt hävitama või siis üritavad seda
riigisaladuseks teha.

Austusega

Viljar Peep
Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor
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1. TEHNOLOOGIA JA INNOVATSIOON
Tänapäeval ei kahtle tõenäoliselt enam keegi, et meie suhtlusmaailm ja töökeskkond on
infotehnoloogiaga tihedalt läbi põimunud. Olgu selleks kas laua- või sülearvuti, nutitelefon või
tahvelarvuti, aktiivsusmonitor või nutikell – kõik need seadmed võimaldavad
infokommunikatsiooni teenuseid osutada ja tarbida.
Infotehnoloogiliste lahenduste kasutamisel jätame me endast küberruumi ja seadmetesse maha
digitaalse jälje – arvuti nimi, IP-aadress, võrgulehtede külastamise ajalugu võrguserveri logis
või töötajate tarbimisharjumuste ja -eelistuste profiili andmed otsingu- ja
sotsiaalmeediateenuseid pakkuvate organisatsioonide andmebaasides. Üldjuhul võimaldab
selline jälg paljastada meie eraelu detailsemalt, kui ette kujutame.
Tehnoloogia mõistmine võimaldab riigi- ja omavalitsusasutuste teabevaldajatel nõuetekohaselt
hallata avaliku teabe kättesaadavust. Olgu selleks siis arusaamine otsinguteenuste võrgulehtede
indekseerimisvõimalustest või oskus vajadusel kasutada turvalisi andmeedastuskanaleid.
Andmekaitse Inspektsiooni põhitegevuseks lisaks järelevalvele on teavitus- ja selgitustöö.
Sellega anname inimestele ja organisatsioonidele praktilisi soovitusi, mida erinevaid
tehnoloogiaid kasutades silmas pidada, et oleks tagatud eraelu kaitse ning ei toimuks näiteks
inimeste põhjendamatu ja õigusvastane jälgimine töökeskkonnas.
Oleme oma südameasjaks võtnud propageerida Eesti riigi pakutavaid turvalisi autentimis- ja
andmeedastuslahendusi nagu ID- kaart, Mobiil-ID, DigiDoc3 krüpto ning asutuse
krüptosertifikaat.
Kuidas me tehnoloogiaalast selgitustööd teeme?
Oleme avanud meie võrgulehel rubriigi, 1 milles käsitleme aktuaalseid teemasid seonduvalt
isikuandmete kaitse ja tehnoloogiaga. Nutiseadmete turvaline kasutamine, turvaline parool,
isikuandmete kustutamine seadmetes või pilvandetöötlus on mõned teemad, mida nimetada.
Teemasid, mis nõuavad aegkriitilist reageerimist või on antud ajahetkel aktuaalsed, leiavad
kajastamist meie näoraamatu seinal. Näiteks kui on avastatud ohud mõnes populaarses teenuses
või avaldatud kaalukas privaatsusteemaline uuring või analüüs.
Kõige mahukamat teavitustööd teeme meie juhiseloome abil. 2015 aastal avaldasime järgmised
digimaailma toimimist selgitavad juhised.

IP aadress
Arvutivõrkudes ja Internetis ei tuvasta arvutid ja teised nutiseadmed teineteist mitte neile antud
nimedega, vaid numbritega ehk IP-aadressiga. Seda teades on huvilisel võimalik saada kasutaja
võrgu, seadme või teenuse kohta erinevat teavet. Teisisõnu, ilma erilise vaevata on võimalik
luua koondportree üksikisiku tegevustest, huvidest ja kalduvustest.
Juhisega selgitame IP aadressi seost isikuandmetega ja anname soovitusi, millisel õiguslikul
alusel IP aadressi töötlemine saab toimuda.

1
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Juhise koostas IT nõunik Urmo Parm

Metaandmed
Kuigi metaandmeid loovad ja kasutavad nii avalik kui ka erasektor kooskõlas kehtivate
õigusnormide ja - tingimustega, kohtab aeg-ajalt siiski erinevaid tõlgendusi ja vaidlusi, mida
metaandmeteks lugeda, mida need näitavad ja kuidas neid tuleks käsitleda. Levib arvamus, et
metaandmeid tuleb eristada tegelikust sisust ja seetõttu ei vääri metaandmed nii ulatuslikku
kaitset.
Metaandmeid saab kasutada selleks, et isikuid identifitseerida ning nende käitumist ja hoiakuid
analüüsida. Metaandmete oskamatu haldamine näiteks riigi- või omavalitsusasutuste
dokumendiregistrites või inimeste endi teadmatus sotsiaalmeediakeskkondadesse erinevate
postituste tegemisel võib kujutada olulist riivet eraelu puutumatusele. Üha enam osutatakse
teenuseid piiriüleselt, mis teeb teenuse kasutajatele kontrolli privaatsusriivete üle üsna
keeruliseks.
Kuidas metaandmed tekivad, mida nad võivad inimese kohta paljastada ning kuidas
metaandmeid nõuetekohaselt töödelda, selgitame kõigile huvilistele mõeldud juhisega.
Juhise autor on IT nõunik Urmo Parm.

Kantavad seadmed
Tänapäeva kiire tehnoloogia areng on digimaailma toonud uut tüüpi personaalsed seadmed ja
lahendused. Seniste nutiseadmete (nt telefon, tahvelarvuti) üldlevinud avalik roll on asendumas
miniatuursete ja kasutaja persooniga tihedalt suhestunud vahenditega, mille olemasolust võib
olla teadlik ainult kasutaja ise. Muu avalikkuse eest võib seadme kasutamine jääda varjatuks.
Sellised seadmed on näiteks kasutaja igapäevaelu jäädvustavad elustiili- ja kehalise aktiivsuse
vahendid, sh aktiivsusmonitorid, nutikellad või kaameraga varustatud nutiprillid.
Ülimalt tundlik valdkond on inimese terviseandmed. Olgu selleks siis meie kaal, pulss või
vererõhk. Meditsiinisektor on koostöös tehnoloogiaettevõtetega
jõudsalt arendamas mobiilset tervishoidu (m-tervis), kus
personaalsetel seadmetel koostoimes nutitelefonide ja -rakendustega
on kandev roll.
Kantavad seadmed koosmõjus suurandmete ja asjade internetiga
(värkvõrgu e nutistuga) on loonud üleilmse teabetaristu, kus
üksikisiku põhiõiguste ja vabaduste, eelkõige eraelu puutumatuse
tagamiseks tuleb väga tähelepanelikult täita isikuandmete kaitse
alaseid õigusnorme ning rakendada asjakohaseid infoturbe meetmeid.
Valminud juhisega selgitame kantavate seadmete olemust, nende kasutamisel avalduvat mõju
inimeste eraelule ja anname soovitusi kasutajate privaatsuse paremaks tagamiseks.
Juhise autor on IT nõunik Urmo Parm.
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Droonid
Üha enam kasutatakse video või piltide tegemiseks mehitamata õhusõidukeid. Õhusõidukilt
fotografeerimine või filmimine on isikuandmete töötlemine juhul, kui pildile või videole
jäädvustatud isik on tuvastatav. Samuti on Euroopa Komisjon algatanud mehitamata
õhusõidukite üha suurenenud leviku tõttu strateegia nende
integratsiooniks Euroopa lennundusturule 2 . Seetõttu
täiendasime 2015. aastal oma kaamerate kasutamise
juhendit uue peatükiga – kaamerad mehitamata
õhusõidukitel.
Mehitamata õhusõidukite käitlemisel tuleb arvestada ka
asjaoluga, et neid ei või lennutada kõikjal, vaid teatud
asukohtade puhul (nt Tallinn) on vajalik ka Lennuameti
eelnev luba.3
Droonide kasutamise kohta laekus meile 2015. a üks kaebus, mille kohaselt lennutati kahel
päeval isiku akna taga drooni ning kaebaja arvates toimus sellega tema jälgimine ja
jäädvustamine. Kuna nimetatud sündmused toimusid Tallinnas, siis oli meil võimalik välja
küsida Lennuameti käest nimetatud päevade osas antud lennuload. Luba oli olemas ühe päeva
kohta ning drooni käitaja andis meile juurdepääsu lennu jooksul tehtud piltidele. Tuvastasime,
et drooniga ei jälgitud inspektsiooni poole pöördujat ega ka tema maja. Drooniga tehti parklas
reklaamfotosid. Fotod olid tehtud piisavalt kõrgelt ja kaugelt, mistõttu pildile jäädvustatud
isikuid ei olnud otseselt võimalik ära tunda. Kaebaja asukohaks olnud hoone oli fotodel üksnes
taustaks. Seega me rikkumist ei tuvastatud.
Mehitamata õhusõidukeid soovivad aga kasutada ka riigiasutused oma töös – nt riiklikus
järelevalves, mis toimub korrakaitseseaduse alusel. Isikuandmete kaitse seaduse § 10 lõike 2
kohaselt on haldusorganil õigus isikuandmeid töödelda avaliku ülesande täitmise käigus
seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks. Nimetatud õigusnorm ei anna haldusorganile üldist
alust kasutada videotehnikat isikuandmete töötlemiseks – selline alus saab tulla ainult mõnest
konkreetsest eriseadusest. Korrakaitseseaduses sätestatud järelevalvemenetlust teostatakse
eraõiguslike isikute üle. Kui korrakaitseorgani tegevust reguleerivas eriseaduses ei ole
videokaamera kasutamist reguleeritud teisiti, siis tuleb lähtuda korrakaitseseaduse §-st 34.
Leiame, et nimetatud säte kohaldub kõikvõimalikele avalikku kohta filmivatele
videokaameratele, sh mehitamata õhusõidukitele paigaldatud kaameratele, mis töötlevad
isikuandmeid. Tõsi, mehitamata õhusõidukite puhul tekib küsimus, kuidas täita
korrakaitseseaduse § 34 lõikes 3 sätestatud teavitussildi nõuet. Kui aga mehitamata õhusõidukit
kasutatakse sellisel viisil või kohas, et isikuandmeid ei töödelda, siis ei kohaldu ka nimetatud
säte ega selles sätestatud teavitamiskohustus. Korrakaitseorganid võivad korrakaitseseaduse §s 34 sätestatud erimeedet üksnes siis, kui eriseadus selleks õiguse annab.

Telemaatikateenuse osutajate seire
Viisime perioodil juuli-august 2015 läbi omaalgatusliku telemaatikateenuse osutamise seire.
Telemaatikateenused võimaldavad saada ülevaate sõiduki asukohast, läbitud kilomeetritest,
sõiduki kiirusest ja kütusekulust. Samuti sellest, kui kaua sõiduk ühest punktist teise sõitis või
erinevatel aadressidel peatus. Teenuse klientidel on võimalik andmeid teenuseosutaja veebi2
3

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/uas/index_en.htm.
Rohkem teavet selle kohta Lennuameti kodulehelt: http://www.ecaa.ee/index.php?id=202270.
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ja/või nutirakenduse abil vaadata kas reaalajas või hiljem vastavatest koondraportitest. Näiteks
käivitada veebikaardil animatsioon, mis näitab sõiduki liikumist soovitud ajavahemikul. Samuti
on telemaatikateenuste üheks võimaluseks elektroonilise sõidupäeviku pidamine, kuhu kliendid
peavad sisestama ainult sõidu liigi (eravõi ametisõit) ja /või sõidukit kasutanud
isiku nime. Kõik teised andmed on
telemaatikateenus sõidupäevikusse juba
eeltäidetult ise kandnud (sõidu kuupäev,
läbitud
kilomeetrid).
Teenuse
klientideks
võivad
olla
nii
organisatsioonid kui eraisikud.
Seire eesmärk ei olnud uurida telemaatikateenuse kasutamise seaduslikkust. Teisisõnu ei
uuritud seire käigus seda, kas ja millistel eesmärkidel kliendid (näiteks tööandjad)
telemaatikateenust kasutavad ning kas kasutamise eesmärk ja tingimused on kooskõlas
seadusega. Seire käigus uuriti, kuidas telemaatikateenuse osutaja ise töötleb selle teenuse
raames isikuandmeid.
Kokkuvõtvalt andsime isikuandmete töötlemise olukorrale telemaatikateenust osutavates
ettevõtetes rahuldava hinnangu. Klientide andmed majutatakse nii Eestis kui teistes Euroopa
Liidu riikides, kus kehtib ühtne andmekaitseregulatsioon. Andmete säilitamistähtajad on
eesmärgipärased. Seire paljastas siiski mõningad kitsaskohad:
1) mitte kõik teenuseosutajad ei ole teadvustanud ja arvestanud, et telemaatikateenuste
osutamisel toimub isikuandmete töötlemine;
2) mitte alati ei kajastu kliendi ja teenuseosutaja vahelistes lepingutes või teenuseosutaja
võrgulehel andmemajutusteenust pakkuvate ettevõtete (volitatud töötleja) kontaktid;
3) kõik seiratud ettevõtted kasutavad klientide tuvastamisel ainult kasutajanime ja parooli
lahendust. Klientidele esitatavad nõuded parooli pikkuse osas ei ole piisavad.
Seire tulemusena peame tarvilikuks jätkata järelevalvetegevusi telemaatikavaldkonnas.
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2. AVALIKU TEABE KÄTTESAADAVUS
Alates 2001. aastast reguleerib avaliku sektori tegevuse läbipaistvust avaliku teabe seadus
(AvTS). Selle seaduse eesmärgiks on tagada üldiseks kasutamiseks mõeldud teabe avalikkus,
võimalusega igaühel sellisele teabele juurde pääseda. Avaliku sektori tegevuse avalikkus ja
läbipaistvus on demokraatliku riigikorralduse üks olulisemaid tagatisi. Üheks olulisimaks
printsiibiks teabe avalikustamisel on avaliku sektori kohustus oma tegevuse käigus saadud ja
loodud teave avalikustada seda küsimata.
Andmekaitse Inspektsiooni kui järelevalveasutuse üheks ülesandeks on teostada järelevalvet
teabevaldajate poolt teabe avalikustamise ja teabenõuete täitmise üle. Selline kontroll hõlmab
nii vaiete lahendamist, kodanike ja asutuste nõustamist kui ka omaalgatuslikult võrgulehtede
kontrollimist (seirete näol), kuidas asutused oma võrgulehel teavet avalikustavad.
Kõige suurema osa AvTS-i järelevalvest hõlmab selgitustaotlustele ja märgukirjadele
vastamine ning vaiete lahendamine. Läbi aastate esitatakse kõige enam vaideid teabenõuetele
vastamata jätmise ja teabenõuete täitmisest keeldumise osas ning kõige rohkem selgitustaotlusi
on teabele juurdepääsupiirangute kehtestamise osa. Jätkuvalt on ka palju pöördumisi, kus
teabevaldajad küsivad, kas ja mis alusel tuleks konkreetsele dokumendile piirang. Siinkohal
peame vajalikuks märkida, et me saame anda küll selgitusi, mida tuleb arvestada ja millest
lähtuda dokumentidel juurdepääsupiirangute kehtestamisel, kuid me ei saa järelevalveasutusena
teabevaldajate eest nende valduses olevatele dokumentidele juurdepääsupiiranguid kehtestada.
Iga asutus peab ise hindama, kas dokument sisaldab piiranguga teavet ning vajadusel vastavad
piirangud kehtestama. Seda enam, et näiteks isikuandmetele AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel piirangu
kehtestamine toimub kaalutlusotsuse alusel, mida meie ei saa teabevaldaja eest teha.
Avaliku teabe seadusega seonduvaid küsimusi tuli
juurdepääsupiirangute kohta 72, teabenõuete täitmise kohta 49.

infotelefonile

154,

neist

Valitsusasutuste avaliku teabe koordinaatorite võrgustik
2011. aastal loodud koordinaatorite võrgustiku eesmärgiks on arutada ja kujundada parimaid
praktikaid ning ühtlustada teabekorralduse põhimõtteid, et eksimusi oleks vähem. 2015. aastal
korraldasime kaks riigiasutuste koordinaatorite kohtumist - üks suurele ringile, kus osalesid nii
ministeeriumide kui nende hallatavate asutuste koordinaatorid, teine üksnes ministeeriumide
koordinaatoritele. Kuna väikemale ringile on kooskäimisi kergem korralda, oleme pannud
ministeeriumide koordinaatoritele südamele teavitada kohtumisel räägitust ka oma hallatavaid
asutusi.
Kuigi kohalikes omavalitsustes isikuandmete kaitse ja teabe avalikustamise eest vastutavaid
isikuid ei ole, täidavad omavalitsustes neid ülesandeid valla- ja linnasekretärid. Viimastel
aastatel oleme pööranud just rohkem tähelepanu kohalike omavalitsuste poolt teabe
avalikustamisele ja teinud omavalitsustele ettepanekuid avaliku teabe seaduse paremaks
täitmiseks. Võimalusel oleme püüdnud ka kohalikele omavalitsustele vastu tulla ning võtta osa
nende teabepäevadest, kus inspektsiooni inimesed on selgitanud isikuandmete kaitse seadusest
ja avaliku teabe seadusest tulenevaid nõudeid.
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Selles, et riigiasutuste peale esitatud vaiete hulk on vähenenud, on oma osa kindlasti ka
koordinaatoritel, kes küsivad tihti meilt nõu teabenõutele vastamise ja teabe avalikustamise
osas.

Seired
Viimastel aastatel oleme seiranud kohalike omavalitsuste veebilehti, nii ka 2015 aastal. Seire
eesmärgiks oli kontrollida omavalitsuste võrgulehtedel teabe avalikustamise vastavust avaliku
teabe seaduses sätestatud nõuetele, hinnata teabe leidmise lihtsust ning asutuse tegevuse
läbipaistvust. Samuti kaardistada teabe avalikustamise olukord omavalitsustes.
Selleks, et seire ei tuleks asutustele üllatusena, edastasime suve algul omavalitsustele teabe selle
kohta, mida võrulehel kontrollitakse.
Osad omavalitsused olid võtnud seiret väga tõsiselt ja nende võrgulehtedelt puudusi ei leitud.
Läbipaistvama/parima võrgulehega omavalitsuse välja selgitamise lõppvooru pääsesid
maksimumpunktid saanud omavalitsused, kellest parima valis välja Andmekaitse Inspektsiooni
nõukoda. Kuna omavalitsused on väga erineva suuruse ja tulubaasiga, siis valiti välja parim
omavalitsus kahes kategoorias – omavalitsused, kelle kogutulu oli alla 3 miljoni euro ja
omavalitsused, kelle kogutulu oli üle 3 miljoni euro. Esimeses kategoorias osutus
võitjaks Halinga vald ning teises kategoorias Jõgeva vald.
Seire käigus anti omavalitsutele ka värvid vastavalt seire tulemustele. Rohelise värvi
said omavalitsused, kelle tulemuseks oli 8-9 punkti, kollase värvi 4,75 – 7,75 punkti
saanud omavalitsused ning punase värvi 0 - 4,5 punkti saanud omavalitsused. Rohelise
värvi said 59 omavalitsust, kollase värvi 143 omavalitsust ja punase värvi 11
omavalitsust.
Samas peab märkima, et kui eelnevatel aastatel ei avastanud me seire käigus dokumendiregistri
kaudu piiranguga dokumentidele juurdepääsu võimaldamist, siis 2015. aastal avastasime 13
omavalitsuse dokumendiregistrist AK-dokumente, millele võimaldati dokumendiregistri kaudu
juurdepääs. Eriti murettekitav on asjaolu, et avalikud olid just kohtudokumendid, millel ei olnud
ka juurdepääsupiirangu märget ja mis sisaldasid teavet eestkoste määramise (sh ka teavet isikute
tervisliku seisundi) ja laste hooldusõiguste kohta. Paljudel juhtudel olid selliseid dokumendid
registreeritud just suveperioodil, kui dokumendihaldurit/sekretäri asendas vallasekretär või
muu ametnik, kes igapäevaselt selle tööga ei tegele. Tihti oli ka tegemist inimliku eksimuse või
tähelepanematusega.
Rikkumiste suhtes algatasime olenevalt rikkumise raskusest kas järelevalvemenetluse (kui olid
avalikud isikute kontaktandmed) või väärteomenetluse (delikaatsete isikuandmete puhul). AK
teabe avalikustamise eest karistasime eelmisel aastal väärteo korras 7 kohaliku omavalitsuse
ametnikku.
Samuti oli palju eksimusi piirangute kehtestamisel. Paljudel juhtudel ei tehta vahet delikaatsetel
isikuandmetel ja eraelu kahjustada võivatel isikuandmetel. Samuti võis dokumendiregistritest
leida ministeeriumi või riigi ametiasutuse poolt omavalitsustele edastatud dokumente, mis
piiranguga teavet ei sisaldanud ja dokumendi saatja ei olnud seda ka dokumendile kehtestanud,
kuid erinevates omavalitsustes oli dokumendile kehtestatud piirangud erinevatel alustel.
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Juhised
2015. aastal täiendasime Avaliku teabe seaduse üldjuhendit riigihangete peatükiga.
Eraõiguslike avaliku teabe valdajate juhendit täiendasime avaliku ülesande selgitustega.
Eraõiguslikud juriidilised isiku ei tea tihti, kas ja mis osas nad on teabevaldajad ning milliseid
avalikke ülesandeid nad täidavad. Kuid kurb on see, et ka
ministeeriumid ei oska vastata küsimusele, kas ja mis
ministeeriumid ei oska vastata
osas nende valitsemisel olevad riigi osalusega ühingud
küsimusele, kas ja mis osas nende
avalikke ülesandeid täidavad. Tavapäraselt arvavad
valitsemisel olevad riigi osalusega
mõlemad, nii ministeerium kui riigi osalusega ühing, et
ühingud avalikke ülesandeid
viimane ei täida mingeid avalikke ülesandeid.
täidavad

Vaidemenetlused
Enamik vaideid esitatakse teabenõuete täitmisest keeldumise või mittetähtaegse täitmise peale.
Alljärgnevalt on välja toodud mõned huvitavamad või keerulisemad kaasused.
1. AS Ragn-Sells esitas Tallinna Keskkonnaametile teabenõude, milles palus andmeid PõhjaTallinna veopiirkonnast kogutud jäätmete mahukaalu osas, täpsemalt teavet selle kohta, kui
palju kuupmeetreid segaolmejäätmeid koguti Põhja-Tallinna jäätmeveo piirkonnas 2013. ja
2014. aastal ja kui suur oli tonnide kogus, mis vastas kogutud kuupmeetritele.
Tallinna Keskkonnaamet keeldus teabenõude täitmisest põhjusel, et küsitud andmed on
veopiirkonda teenindava Ekovir OÜ ärisaladus ning kuulutas teabe juurdepääsupiiranguga
teabeks AvTS § 35 lg 1 p 17 alusel.
Nõustusime, et kogutud jäätmete mahu ja massi avaldamine võib tõepoolest kahjustada Ekovir
OÜ ärihuve ja olla ärisaladus seeläbi, et nende andmete põhjal on võimalik arvutada jäätmete
mahukaal, mis on jäätmeveo hinnakujundust oluliselt mõjutav asjaolu.

2. Isik esitas Häirekeskusele teabenõude, milles palus väljastada tema poolt oma poja surmaga
seoses tehtud kiirabi väljakutse kohta hädaabiteade (telefonikõne salvestus), hädaabiteate
andmekaart, väljakutse ning väljasõidukorralduse info ning muud isiku kohta Häirekeskusel
olemasolevad materjalid.
Häirekeskus keeldus andmete väljastamisest. Keeldumise alusena viitas Häirekeskus peamiselt
AvTS §-le 14 lg 2, mis sätestab teabevaldaja kohustuse tuvastada teabenõudja isik ning leidis,
et kuna hädaabiteate helisalvestisel ei ole isikute hääled tuvastatavad, pole kindlust, et tegemist
on just selle isikuga seotud andmetega.
Isikuandmete kaitse seaduse (IKS) § 19 sätestab õiguse saada iseenda kohta käivaid andmeid
ning vastavalt IKS § 19 lg 4 on surnud isiku andmeid õigus saada muuhulgas tema ülanejal
sugulasel, kui andmete töötlemist ei ole teiste samas paragrahvis nimetatud isikute poolt
keelatud (IKS § 13 lg 1). AvTS § 14 lg 2 kohaselt tuleb teabe valdajal isik, kes soovib enda või
teise isiku juurdepääsupiiranguga isikuandmeid, tuvastada. Antud juhul oleks teabevaldaja
pidanud tuvastama isiku, kes teavet soovis, samuti selgitama välja tema seose surnud isikuga.
Me ei nõustunud Häirekeskuse poolt esitatud väitega, et isiku tuvastamiseks on ainus võimalus
hääle ekspertiis. Kui isik suudab muul viisil tõendada, et just tema on kõne Häirekeskusele
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teinud (teatab numbri, millelt helistas, teab kõne sisu ja aega jms), on võimalik tuvastada, et
tegemist on just selle isiku kõne salvestusega.
3. 2015. a jõudis kohtus lõpplahendini 2014. a alanud vaidemenetlus, kus isik soovis
Rahvusarhiivilt teada, kellele ja mis alusel avaldati tema kohta Rahvusarhiivis hoitavast
kriminaaltoimikust andmeid. Saadud andmeid oli ajakirjanik kasutanud ajalehes avaldatud
artiklis.
Asusime seisukohale, et Rahvusarhiiv avaldas ebaseaduslikult ajakirjanikule antud
kriminaaltoimiku andmeid. Isik oli kuriteo toimepanemise ajal alaealine, kuriteo
toimepanemisest on möödas üle 30 aasta ning karistus on kustunud. Avaliku teabe seaduse
sätted kohalduvad arhivaalidele juurdepääsupiirangute seadmist puudutavas osas. Avaliku
teabe seaduse § 35 lg 1 p 1 kohaselt on kriminaalmenetluses kogutud teave
juurdepääsupiiranguga.4 Kriminaalmenetluse seadustiku § 4081 lg 2 kohaselt ka kohtulahendis
alaealise süüdistatava nime ei avaldata. Ning ka täisealisena toimepandud kuriteo korral on
isikul õigus pärast karistuse kustumist nõuda nime eemaldamist kohtulahendist.
Samuti leidsime, et Rahvusarhiiv keeldus ekslikult isikule väljastamast ajakirjaniku nime,
kellele kriminaaltoimikust infot välja oli antud. Keeldumist põhjendas Rahvusarhiiv küsija
eraelu kaitse vajadusega. Kuivõrd aga Rahvusarhiivi dokumendiregistris oli teabenõudjaks
märgitud ajaleht, mitte eraisik, ei saanud rääkida isiku (ajakirjaniku) eraelu kahjustamisest.
Ajakirjanik oli andmeid küsinud ajalehe nimel oma töö raames.
Halduskohus nõustus eeltooduga (haldusasi nr 3-15-136).
4. 2012. a alguse saanud ajakirjaniku poolt Riigikogu Kantseleile esitatud teabenõude asi sai
2015. a lõpu Riigikohtu lahendi näol.
Ajakirjanik soovis tutvuda välismaalastele tähtajaliste elamislubade andmisega seotud
asjaolude väljaselgitamiseks moodustatud Riigikogu uurimiskomisjoni istungite
helisalvestisega. Riigikogu Kantselei keeldus teabenõude täitmisest põhjendusega, et istungid
on Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse (RKKTS) kohaselt kinnised ning et seadus üldse ei näe
ette salvestamist.
Meie olime seisukohal, et avaliku teabe seaduse kohaselt on teabevaldaja tegevuse käigus mis
iganes teabekandjale jäädvustatud teave avalik teave. Samuti me ei nõustunud, et RKKTS §-st
36 tuleneb kõigile komisjoni dokumentidele automaatselt täielik juurdepääsupiirang. Leidsime,
et juurdepääsupiirangu vajaduse üle tuleks otsustada
salvestise sisust lähtudes ning juurdepääsupiirangu
Riigikogu komisjoni töö sisuga
alused saavad tuleneda avaliku teabe seaduse §st 35.
tutvumise võimalus on riigivalitsemise
Leidsime, et Riigikogu komisjoni töö kohta teabe
ja õigusloome läbipaistvuse oluline
saamise võimalust ei kompenseeri ka komisjoni istungite
nurgakivi
protokollid, sest need on muutunud ülimalt napiks. Sama

4

Lõppenud kriminaalasjades toimikust teabe väljastamise kohta on AKI ja Riigiprokuratuur koostanud ka ühise
juhendi.
http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/Kriminaal-%20ja%20v%C3%A4%C3%A4rteome
netluses%20teabe%20avalikustamine%20peale%20menetluse%20l%C3%B5petamist.pdf
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oli 2007. a märkinud ka Õiguskantsler. 5 Näiteks õiguskomisjoni istungi üksikasjalikud
protokollid on tihti oluliseks õiguse tõlgendamise abivahendiks, et saada aru seadusandja
eesmärgist. Arvestades, et suur osa Riigikogu tööst toimub komisjonides, on selle töö sisu
salastatus demokraatlikus riigis riigivalitsemise ja õigusloome läbipaistvuse seisukohast tõsine
probleem. Uurimiskomisjoni eesmärgiks ongi uurida avalikkusele huvi pakkuvaid sündmusi,
mistõttu on ilmne, et uurimismenetluses kogutud materjalide või teabe vastu on avalik huvi.
Kaks esimest kohtuastet nõustusid meie seisukohtadega. Ringkonnakohus leidis samuti, et
RKKTS § 36 tõlgendamine kõikehõlmava juurdepääsupiiranguna oleks ebaproportsionaalselt
suur piirang PS §-ga 44 tagatud informatsioonivabadusele ega arvestaks PS §-s 10 sätestatud
demokraatliku ja sotsiaalse õigusriigi põhimõtetega.
Ringkonnakohus tõi võrdluseks Euroopa Liidu institutsioonide (Euroopa Parlamendi, nõukogu
ja komisjoni) dokumentidele juurdepääsuõiguse regulatsiooni. Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EÜ) nr 1049/2001 (määrus nr 1049/2001) preambula punkti 6 kohaselt tuleks tagada
ulatuslikum juurdepääs dokumentidele juhtudel, kui institutsioonid toimivad seadusandjana, sh
delegeeritud volituste alusel, säilitades samal ajal institutsioonide otsustamisprotsessi tõhususe.
Avalikkus võimaldab osaleda kodanikel rohkem otsustamisprotsessis ja tagab juhtorganitele
suurema legitiimsuse ning tulemuslikkuse ja suurema vastutuse kodanike ees demokraatlikus
süsteemis; avalikkus aitab tugevdada demokraatia ja põhivabaduste austamise põhimõtet
(määruse nr 1049/2001 preambula punkt 2). Viidatud määruses lähtutakse samadest
põhimõtetest kui AvTS-s. Nii keelatakse näiteks määruse nr 1049/2001 art 4 lõike 3 kohaselt
juurdepääs dokumendile, mille institutsioon on koostanud oma sisekasutuseks või mille
institutsioon on saanud ning mis käsitleb küsimust, milles institutsioon ei ole veel otsust teinud,
kui sellise dokumendi avaldamine kahjustaks oluliselt institutsiooni otsustamisprotsessi, välja
arvatud juhul, kui avaldamine teenib ülekaalukaid üldisi huve. Sama lõike teise lause kohaselt
keelatakse juurdepääs dokumentidele, mis sisaldavad sisekasutuseks esitatud arvamusi osana
asjaomase institutsiooni sisearuteludest ja eelkonsultatsioonidest, isegi pärast otsuse tegemist,
kui sellise dokumendi avaldamine kahjustaks tõsiselt institutsiooni otsustamisprotsessi, välja
arvatud juhul, kui avaldamine teenib ülekaalukaid üldisi huve. Kui mõni eranditest hõlmab
ainult osa dokumente, avalikustatakse dokumendi ülejäänud osad (määrus nr 1049/2001 art 4
lg 6).
Riigikohus aga tühistas alamate kohtuastmete lahendid ning meie vaideotsuse, leides, et küsitud
teavet reguleerib eriseadus (ja AvTS § 2 lg 2 p 4 järgi seega avaliku teabe seadus ei kohaldu).6
Kolleegium pidas põhjendatuks, et kinnise istungi arutelusid, sõnavõtte jms kajastavad
dokumendid, sh salvestised ei ole avalikustatavad üldkorras. Riigikohus märkis, et selline
piirang omab legitiimset eesmärki, milleks on tagada vaba arutelu. Istungil esitatud arvamuste
ja hinnangute mitteavaldamine avaliku teabena loob eeldused nii komisjoni liikmete kui ka
kaasatud isikute (kes ei pruugi olla avalikus teenistuses) arvamusavalduste paljususeks ja
sisuliseks diskussiooniks, samuti ka põhjendatud ja kaalutud otsuste langetamiseks. Siinjuures
ei oma otsustavat tähtsust see, kas teabenõue esitatakse vastava küsimuse komisjonis
menetlemise ajal või juba pärast komisjoni töö lõppemist. Oluline on isiku jaoks teadmine, kas
tema komisjonis antud ütlused ja seisukohad kuuluvad avalikustamisele või mitte. Riigikogu
komisjonide kinniste istungite käigus kogutud teabe mitteavaldamine ei ole vastuolus PS §-ga
44.
5
6
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Õiguskantsleri 2007. a ettekanne Riigikogule, lk 42.
11. mai 2015 Riigikohtu halduskolleegiumi otsus 3-3-1-90-14

Riigikohus pidas võimude lahususe põhimõtte valguses problemaatiliseks Riigikogu kui
seadusandliku kogu otsealluvuses oleva ning teda teenindavaks riigiasutuseks oleva Riigikogu
Kantselei üle riikliku järelevalve teostamist haldusorgani poolt. Kolleegiumi arvates on selline
kontroll võimalik juhul, kui seadusandja oleks Riigikogu ja Riigikogu Kantselei sõnaselgelt
sellisele kontrollile allutanud. Sellist normi aga pole. Samas möönis Riigikohus vajadust tagada
ka Riigikogu ja tema organite töö läbipaistvus ning üldist huvi pakkuva teabe ulatuslik
avalikustamine ning leidis, et Riigikogu ja tema organite, samuti Riigikogu Kantselei üle
avaliku teabe valdkonnas kontrolli teostamist puudutavaid õigusakte tuleks täpsustada.
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3. TERVISHOID JA SOTSIAALALA
Tervishoiu- ning sotsiaalsektoris töödeldakse valdavalt isikuandmeid, mis on kas delikaatsed
IKS § 4 lg 2 punkti 3 mõistes (eelkõige tervisliku seisundi kohta käivaid isikuandmeid), või
mille avalikuks tulek võib kujutada olulist eraelu riivet (nt sotsiaaltoetused). Isikuandmete
konfidentsiaalsuse austamine ja tagamine isikuandmete töötleja poolt on vajalik nii isikute
eraelu austamisega seoses kui ka isikuandmete töötleja enda usalduse tagamiseks.
Tervishoiuteenuse osutajate teadlikkuse suurendamiseks
loodi veebipõhine terviseandmete kaitse foorum
(www.terviseandmetekaitse.ee), mille eesmärk on
terviseandmete ja andmekaitsega seotud
kajastada
aktuaalseid teemasid ning suurendada seeläbi inimeste
teadlikkust. Foorum sündis koostöös Eesti E-Tervise Sihtasutuse ning Terviseametiga. Foorum
alustas tööd 2015. aasta juunis.
2015. aastal võeti vastu Eesti e-tervise strateegia 2020. Inspektsioon osales nimetatud
strateegia välja töötamisel õiguse ja eetika töörühma koosseisus. Strateegia kohta loe täpsemalt
aastaettekande õigusaktide eelnõude peatükist.
2015. aastal alustasime juhendi koostamisega, mis käsitleb isikuandmete töötlemist
sotsiaalhoolekande- ja tervishoiu sektorites. Juhendmaterjalis on plaan anda ülevaade
asjaomasest õiguslikust regulatsioonist ja soovitusi praktiliste probleemide lahendamiseks.
Juhendi valmimine on planeeritud 2016. teise poolaastasse.
Eelmisel aastal sekkusime jõuliselt Sotsiaalministeeriumi ja Rahandusministeeriumi plaani
anda kindlustusandjatele otsejuurdepääs tervise infosüsteemile. Juurdepääsu plaaniti töövõime
reformi käigus, seoses liiklusõnnetuses tekkinud tervisekahju hindamisega. Meie taotlusel
võttis Sotsiaalministeerium vastava sätte eelnõust Riigikogu menetluses välja. Täpsemalt loe
selle kohta aastaettekande õigusaktide eelnõude peatükist.
Samuti juhtisime eelmisel aastal Sotsiaalministeeriumi tähelepanu ravidokumentide
säilitamise probleemile. Seadusandja on pannud tervishoiuteenuse
osutajatele kohustuse säilitada oma patsientide andmeid ja dokumente
(tervisekaarte) kuni 110 aastat, kuid ei ole selle kohustuse täitmise Ravidokumente tuleb
tagamiseks mingeid mehhanisme kehtestanud. Nii ongi võimalik, et säilitada 110 aastat, kuid
tervishoiuteenuse osutaja lõpetab tegevuse ning tema teenuseid selle kohustuse täitmine on
kasutanud patsientidel puudub edaspidi võimalus kontakteeruda ja tagamata
saada juurdepääsu enda ravidokumentidele.
Dokumentide säilitamise teenust on loomulikult võimalik sisse osta, kuid teenuse osutamine
võib katkeda ootamatult ning selliselt, et kohustust lihtsalt ei suudeta (või ka ei taheta) täita.
Üks lahendus oleks näha ette dokumentide ülevõtmine riigile, kuid võimalik on ette näha ka
vasutuskindlustus või tagatisraha säilitamisteenuse eest tasumise tagamiseks.
Tervishoiu ja sotsiaalala valdkonnas pöörduti eelmisel aastal meie poole korduvalt küsimusega,
kas isikuandmete töötlejal on õigus isikuandmeid väljastada/küsida.
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1. Riigikontroll viib läbi auditit „Riigi tegevus laste tervise tagamisel”, mille raames soovis
saada delikaatseid isikuandmeid arstidelt. Tervishoiuasutus soovis teada saada, kas nimetatud
andmepäring on põhjendatud ning seaduslik.
Riigikontrollil on õigus tutvuda oma ülesannete täitmiseks vajaliku teabega, sh
juurdepääsupiirangulise teabega (RKS § 43 lõige 1). Riigikontrolli töö aluseks on
riigikontrolöri kinnitatud tööplaan (RKS § 37 lõige 3) ning Riigikontrolli kodulehe kohaselt
viiakse sama nimega audit käesoleval hetkel läbi. Samas ei olnud Riigikontrolli päringust
võimalik aru saada, milliseid terviseandmeid- ja dokumente täpselt soovitakse ning ei olnud ka
viidatud päringu tegemise aluseks olevatele õigusnormidele. Sarnaseid pöördumisi seoses
Riigikontrolli päringutega oleme saanud korduvalt. Sellest tulenevalt on meil ettepanek
Riigikontrollile näidata päringutes edaspidi ära õiguslik alus ning sõnastada päring täpselt.
2. Sooviti teada saada, kas on võimalik väljastada surnud patsiendi psühhiaatrilist ravi ja
diagnoosi puudutavate andmeid tema lähedastele. Üldreeglina on isikul õigus saada enda kohta
käivaid isikuandmeid IKS § 19 alusel, kuid psühhiaatrilise abi seaduse § 4 punkt 2 sätestab
enda kohta käivate andmete saamise osas piirangud, kui andmete avaldamine võib kahjustada
patsiendi vaimset tervist või teiste isikute julgeolekut. Erisus kohaldub aga üksnes juhul, kui
andmete küsijaks on patsient ise. Surnud patsiendi lähedane saab andmeid küsida IKS § 19
lõike 4 kohaselt.
3. Kaitseressursside Amet pöördus meie poole selgituste saamiseks isikuandmete edastamise
osas Venemaa Föderatsioonile. Nimelt saabub Kaitseressursside Ametile aeg-ajalt andmete
saamise taotlusi Venemaa Föderatsiooni pensioniametitelt, et tõendada isikute teenimist
Nõukogude armees (selle info alusel makstakse isikutele pensioni). Õigusliku alusena
viidatakse Eesti ja Venemaa vahel sõlmitud koostöölepingule, mille alusel toimub andmete
vahetamine. Samas on nimetatud lepingu kohaselt Eesti poolseks kontaktasutuseks hoopis
Sotsiaalkindlustusamet, mistõttu tuleb sellised pöördumised esitada Sotsiaalkindlustusametile.
Venemaa Föderatsioonile isikuandmete edastamise puhul tuleb arvestada ka asjaoluga, et
tegemist on ebapiisava andmekaitse tasemega riigiga. IKS § 18 sätestab tingimused andmete
edastamiseks sellisesse riiki ning IKS § 18 lõike 3 kohaselt võib andmeid edastada üksnes
Andmekaitse Inspektsiooni loal. Sellest tulenevalt tuleb andmete edastamist ette nägev
välisleping enne sõlmimist meiega kooskõlastada. Pärast seda, kui oleme andnud heakskiidu
välislepingu tingimustele, ei ole igaks lepingu alusel toimuvaks andmeedastuseks eraldi enam
inspektsiooni luba vaja. Kirjeldatud andmeedastuse aluseks olev välisleping ei ole meiega
kooskõlastatud.
4. Digiloost on igaühel võimalik näha, kes on e-tervises
tema terviseandmeid vaadanud. Isik oli seda võimalust
digiloos kasutanud ning pöördus Tervise Arengu
Instituudi (TAI) ning E-Tervise Sihtasutusese poole,
saamaks selgitusi, miks viimane on e-tervises vaadanud
tema
andmeid,
kuigi
isik
oli
nimetatud
tervisedokumendid arsti ees sulgenud. Päringu tegija nime ega põhjendust digiloost ei
nähtunud. TAI selgitas isikule, et tegemist on vähi sõeluuringute registris (tervise infosüsteemi
alamregister) tehtud päringutega, mis tehti valitud sihtrühma osas. E-Tervise Sihtasutus ning
Sotsiaalministeerium selgitasid kodanikule täiendavalt, et tegemist on rahvatervise seaduse
alusel andmete töötlemisega TAI poolt ning TAI-l on juurdepääs ka neile andmetele, mis isik
ise on arstide ees sulgenud.
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Tervishoiusektori väärteomenetlused on kajastatud aastaettekande väärteoasjade peatükis.

Tervishoiuasutuste auditid
2015. aastal viisime 22 tervise- või perearstikeskuses ja ühes haiglas (Lääne-Tallinna
Keskhaigla) (edaspidi tervishoiuteenuste osutajad) läbi auditi eesmärgiga kontrollida, kas
isikuandmete töötlemine on vastavuses organisatsiooni isikuandmete kaitse poliitika ja
protseduuridega ning vastab isikuandmete kaitse seaduse nõuetele.
Auditi käigus hindasime mitut aspekti: kas andmeid kogutakse ausalt ja seaduslikult, kas
andmete kogumine on eesmärgipärane, kas järgitakse minimaalsuse printsiipi ehk kogutakse
rangelt ainult neid andmeid, mida on vaja patsiendile konkreetse tervishoiuteenuse
osutamiseks. Samuti jälgiti seda, kuidas tehniliselt andmeid töödeldakse (elektrooniliselt või
paberkandjal), kuidas neid säilitatakse (sh varundatakse) ja hävitatakse. Lisaks uuriti, kellele ja
kuidas on võimaldatud isikuandmetele juurdepääs, kas on olemas infoturbe juhendid ja
eeskirjad, kas toimingud logitakse, kuidas on korraldatud infosüsteemi kaughooldus ning
andmete edastamine e-tervise infosüsteemi.
Auditi käigus tuvastasime:
1. Isikuandmete töötlemine tervishoiuteenuse osutajate poolt vastab IKS § 6 põhimõtetele, st
andmete töötlemine on eesmärgikohane, seaduslik ning järgitakse minimaalsuse printsiipi.
2. Kaugtööd tervishoiuteenuse osutajad ei kasuta, samas volitatud töötlejale (tarkvara tootjale)
on võimaldatud tarkvara kaughooldus.
3. Kõik tervishoiuteenuse osutajad väljastavad andmed ainult kirjaliku või digitaalse taotluse
esitamisel ning kõik toimingud registreeritakse vastavas päevikus.
4. Kõik tervishoiuteenuse osutajad on liidestatud e-tervise infosüsteemiga, kuhu andmed
edastatakse jooksvalt ja kuhu on antud juurdepääs ainult kindlatele perearstikeskuse töötajatele.
Andmeid edastatakse krüpteeritult.
5. Paberdokumentide töötlemine (sh hoiustamine ja hävitamine) vastab nõuetele.
6. Andmete kasutamine ehk juurdepääs infosüsteemi andmetele on lubatud ainult konkreetse
tervishoiuteenuse osutaja töötajale.
7. Andmete varundamine toimub automaatselt iga päev.
Andsime ka mõned soovitused. Neist olulisem oli, et seni praktiseeritud suuliste kokkulepete,
mida on keeruline tõestada, asemel tuleks vormistada kirjalikke kokkuleppeid. Kokkulepped
võivad puudutada näiteks infosüsteemi kasutamist, juurdepääsu andmetele ja andmete
edastamist. Teiseks tuleb meeles pidada, et infoturve on pidev protsess, mida peab regulaarselt
parandama ja kaasajastama ja mis eeldab ka töötajate pidevat teavitamist. Rohkem tuleks
tähelepanu pöörata ka konfidentsiaalsusnõude selgitamisele ehk sellele, et töölt lahkuv töötaja
peab talle teatavaks saanud isikuandmeid hoidma saladuses ka pärast töösuhte lõppemist.
Tuletasime meelde, et kui tervishoiuteenuse osutaja poolt isikuandmete töötlemises toimub
mingeid muudatusi, tuleb need ka delikaatsete isikuandmete töötlemise registris (DIATR) ära
kirjeldada. Nii näiteks tuleb teavitada ka volitatud töötlejate muutustest.
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4. ISIKUANDMED ÄRI- JA TÖÖELUS
Infoportaalid
Üks peamisi kaebuste allikaid ning infotelefonile laekunud kõnede (2015. a 41 kõnet
inforegister.ee ja taust.ee kohta) teemasid on ettevõtetega seotud äri- ja isikuandmete
avalikustamine infoportaalides (taust.ee; infopank.ee; teatmik.ee; inforegister.ee). Infoportaalid
kasutavad äriregistri avalikke andmeid, kombineerides neid mujalt allikatest pärineva infoga
(nt artiklid ajakirjanduses, maksuvõlad, maksehäireregistrite andmed, kaardirakendused,
Ametlikud Teadaanded). Erinevalt äriregistrist avalikustatakse aga andmeid tihti avatuna
otsingumootoritele.
Arvukate kaebuste tulemusena tegime D-Systems OÜ-le (teatmik.ee) ettepaneku teatmik.ee-s
isikukoodi mitte avaldada. Isiku sünniaeg on sellises andmetöötluses isiku tuvastamiseks piisav
(IKS § 6 lõikes 3 sätestatud minimaaluse printsiip). Ettepank täideti ja samuti lõpetati füüsiliste
isikute osas Ametlike Teadaannete avaldamine.
Ka Äripäev AS kinnitas, et infopank.ee keskkond ei kuva enam otsingumootoritele avatuna
isikukoode ja need on nähtavad vaid sisse logitud isikutele.

Võlaandmed
Infotelefonile tehti 47 telefonikõnet võlgnevuste andmete töötlemise teemal. Kaebusi ja
selgitustaotlusi maksehäireandmete avaldamise teemal on samuti jätkuvalt palju (50), kuid
suure osa neist jätame läbi vaatamata selgitades, et tegemist on olemuslikult võlaõiguslike
vaidlustega (vaidlus on selle üle, kas võlg üldse eksisteerib või kui suur see on).
Varasemas praktikas algatasime järelevalve- ning väärteomenetluse maksehäireregistri teenuste
lõpptarbijate suhtes, st menetlesime isikut, kes tegi päringu teise isiku võlgade kohta ilma
selleks õigustatud huvi omamata. Selline lähenemisviis vabastas aga maksehäireregistri pidajad
vastutusest õigustatud huvi tuvastamise ning oma tegevuse
tagajärgede eest. Samuti ei muutnud see üldises plaanis
lõpptarbijate käitumist. Sellest tulenevalt otsustasime edaspidi
maksehäireregistri pidaja
menetleda teenuse lõppkasutaja poolt toime pandud rikkumise
vastutab selle eest, et
korral maksehäireregistri pidajat, kuivõrd pidaja vastutab seaduse
väljastab andmed üksnes
järgi selle eest, et väljastab andmed üksnes õigustatud huvi
õigustatud huvi omavale
omavale isikule. Seni on maksehäireregistri pidajad seadnud
isikule
päringute tegijale üksnes tingimuseks kirjutada päringu
põhjendus, mida andmesubjektil on võimalik omakorda näha.
Üksnes sellisest meetmest ei piisa, nagu näitab praktika.
Maksehäireregistri pidajal on võimalik klientide ohjamiseks kasutada näiteks leppetrahve.
Samuti peab maksehäireregistri pidaja kui andmete vastutav töötleja olema valmis menetlema
ebaõigete andmete parandamise nõudeid (nt vaidlused võla olemasolu või summa üle).
Maksehäiregistri teenuseid pakkuvaid ettevõtteid teavitasime meie praktika muutusest
ringkirjaga.
Inkassoteenuse osutajatele selgitasime ringkirjaga ka vajadust anda inimesele arusaadavaid
selgitusi andmete töötlemise kohta. Nimelt jääb sageli inimestele mulje, et inkassoettevõtted
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kasutavad nende isikute tuvastamiseks ning muude andmetega ja asjaoludega sidumiseks
kahtlaseid meetodeid. Näiteks 13. märtsil 2015 ilmus Eesti Päevalehes artikkel
„Parkimisettevõte saab inkassofirma abiga trahvitava inimese isikule jälile“, millest inimestele
jäi mulje, et inkassofirmal on juurdepääs liiklusregistri andmetele. Tegelikult juurdepääsu
liiklusregistrile ei ole, parkimiskorraldajad edastavad neile mobiilse parkimisega seonduvalt
teatavaks saanud andmed (telefoni numbri ja sõiduki registreerimisnumbri) uuele
võlausaldajale (inkassofirmale).
Täiendasime maksehäirete avaldamise juhist tingimustega, millest tuleb lähtuda juriidilise
isiku võlgnevuse seostamisel juhatuse liikmega (põhineb Ringkonnakohtu otsusel nr 2-1415038 ja Riigikohtu otsusel nr 3-2-1-67-10). Võla tasumisele sundimise eesmärgil on lubatud
avalikustada juriidilise isiku võlg koos registrist nähtuvate
juhatuse liikmete andmetega. Kuid võla tasumisele sundimise
eesmärgil ei või avalikustada koos juriidilise isiku võlaga endiste Võla tasumisele sundimise
juhatuse liikmete nimesid, sest neil puudub võimalus võlgniku eesmärgil on lubatud
avalikustada juriidilise isiku
majandustegevust mõjutada.
võlg koos registrist nähtuvate
juhatuse
liikmete andmetega
Juhatuse liikme nime ei või avalikustada võlaga seoses ka siis,
kui avalikustajale on teada, et see isik tegelikult ei saa
mõjutada võlgniku majandustegevust. Avalikustajal ei ole
kehtivate juhatuse liikmete puhul kohustust hakata ise seda uurima, kes või kas tegelikult saab
mõjutada. Aga kui avalikustajale on selline asjaolu teatatud, siis peab avalikustaja seda arvesse
võtma. Samuti peab avalikustatav info olema tõene ja ei tohi eksitada. Teisiti öeldes ei tohi
avaldatud infoga jätta muljet, et võlgu on juhatuse liige.
Kohtud on leidnud, et võlgnike kohustuse täitmise mõjutamisele suunatud tegevust
iseenesest ei saa lugeda üldjuhul heade kommete vastaseks. Võla tasumise eesmärgil on õigus
avaldada võlgniku ja selle juhatuse liikmete kohta kohaseid väärtushinnanguid. Lubatud on
näidata juriidilise isiku võlga koos seotud isikutega ka negatiivses kontekstis, mida saab
käsitada ka avaliku häbistamisena, kui seejuures on järgitud sündsuse piire ega ole vastuollu
mindud heade kommetega.
Üksnes asjaolust, et äriühing on kellelegi võlgu, ei järeldu iseenesest seda, et äriühingu juhatuse
liikmed on ebakompetentsed või olnud pahatahtlikud. Ainuüksi maine kahjustamise eesmärk ei
ole aktsepteeritav. Kui avalikustamise peamine eesmärk on kellegi maine kahjustamine, mitte
võla kättesaamine, siis selline tegevus võib olla vastuolus heade kommetega.
2015. a menetlustest võib esile tuua kohtutäituri, kes saatis Facebook’is kutse samanimelisele
valele isikule ja kirja lõppu lisas üksnes lause, et kui sa ei ole õige inimene, siis kustuta kiri ära.
Samuti pani imestama Saarde Kommunaali küsimus, kas nad võivad võlglaste nimed oma
kodulehel avalikuks teha. Huvitava küsimusega pöördus Elektrilevi, kes uuris, kas nad võivad
edastada makseraskustesse sattunud tarbijate andmed kohalikule omavalitsusele. Leidsime, et
seda võib teha sotsiaalhoolekande seaduse alusel.
Inkassoteenuse osutajate seire
Viisime läbi seire saamaks ülevaate inkassoteenuse osutajate poolt eraisikust võlgnike
isikuandmete töötlemisest. Muuhulgas kogutud isikuandmete koosseisust, isikuandmete
allikatest, isikuandmete töötlemise eesmärkidest ja isikute kategooriatest, kelle andmeid
töödeldakse ning kogutud andmete säilitamistähtaegadest. Seires osales 20 ettevõtet.
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Kokkuvõtvalt saab öelda, et rahule saab jääda kogutavate andmete koosseisuga, kasutatavate
allikatega ja isikute kategooriatega, kelle andmeid töödeldakse, kõik see vastab andmete
töötlemise eesmärkidele.
Kahe ettevõtte puhul selgus, et lisaks võlgnike isikuandmetele töödeldakse vajadusel ka tema
perekonnaliikmete ja sugulaste isikuandmeid. Kolmandate isikute andmete töötlemise
eesmärkidena oli välja toodud võlgnikuga kontakti saamine ja tagasimaksete suuruse hindamise
vajadus. Nimetatud inkassoteenuse osutajatele tehti ettepanek kolmandate isikute isikuandmete
töötlemise lõpetamiseks, kui puudub andmesubjekti poolt antud ja seaduses sätestatud
tingimustele vastav nõusolek.
Olukord ei olnud aga rahuldav osas, mis puudutab kogutud andmete säilitamistähtaegasid,
paljud ettevõtted ei olnud selle peale üldse mõelnud või siis olid säilitamistähtajad suhteliselt
suvalised.
Selgitasime, et lepingulisi kohustusi korralikult täitvate klientide puhul tuleb lähtuda
raamatupidamise seadusest (raamatupidamise algdokumente säilitatakse seitse aastat).
Kohustusi eiravate klientide andmete säilitamisel soovitasime lähtuda nõude aegumise
tähtaegadest (Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 kohaselt kolm aastat või kümme aastat,
kui kohustatud isik rikkus oma kohustusi tahtlikult).
Juhul kui meile esitatakse kaebus võlaandmete säilitamise (või muul viisil töötlemise osas, sh
ka maksehäireregistris avaldamise osas) peale, siis meie ei hinda, kas isikute võlanõuded
võlausaldaja ees on tekkinud õiguspäraselt või kas isikud on kohustusi võlausaldaja ees
rikkunud tahtlikult. Arvestades võimalusega, et kohustusi võib olla rikutud tahtlikult, lähtume
meie täitmata kohustuste puhul 10-aastasest aegumistähtajast.
Nõuete kohtu kaudu sissenõudmisel algab nõude aegumistähtaeg kohtuotsuse jõustumisest.
Tulenevalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-st 157 on jõustunud kohtuotsusega tunnustatud
nõude aegumistähtaeg 10 aastat, mis algab kohtuotsuse jõustumisest või muu täitedokumendi
väljaandmisest, kuid mitte enne nõude sissenõutavaks muutumist.
Täiesti rahule võis jääda üksnes kahe ettevõtte poolt esitatud vastustega (ITM Inkasso OÜ ja
CKE Inkasso OÜ).

Otseturustus
Pidevalt elektroonilise side seaduses sätestatud elektrooniliste kontaktandmete kasutamise
nõudeid eiravate reklaamisaatjate osas muutsime menetluspraktikat selliselt, et ei peaks iga
üksiku soovimatu reklaamikirja menetlemiseks kulutama
ülemääraselt riigi ressurssi ning tegema iga kord eraldi
ettekirjutust. Uue praktika kohaselt teeme saririkkujatele ühe avaldame KorS § 26 alusel
üldise ettekirjutuse ning iga järgneva rikkumise korral rakendame kodulehel korduvalt nõudeid
kohe sunniraha. Lisaks avaldame kodulehel7 korduvalt nõudeid rikkunud otseturustajate
rikkunud ettevõtete andmed. 2015. a avaldasime 3 sellise ettevõtte andmed
nimed - MK Ärilahendused OÜ, Scandinavian Marketing ja
Stranmark OÜ.

7

Avaleht » Inspektsioon » Menetluspraktika > Rämpspostitajate nimekiri
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Kujundasime seisukoha ka asukohapõhiste sõnumreklaamide saatmise omas. Kliendi
asukohaandmete töötlemine (nt isikule tema asukohapõhiste andmete alusel SMS-ide saatmine
turunduslikul eesmärgil) on lubatud ainult isiku nõusolekul. Sellise nõusoleku saab anda isik
oma võrguoperaatorile elektroonilise side seaduse § 105 lg 2 alusel. Sama paragrahvi kolmanda
lõike kohaselt on sideettevõtja kohustatud enne kliendilt nõusoleku saamist teavitama klienti,
milliseid andmeid ta soovib teenuse osutamiseks kasutada, milline on nende andmete
kasutamise eesmärk ja tähtaeg ning kas töödeldavaid andmeid edastatakse teenuse osutamise
eesmärgil ka kolmandale isikule. Kliendil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta.
Juhul, kui võrguoperaator edastab kliendi asukohaandmeid ka reklaami tellijale, siis on tegemist
volitatud töötlemisega, mis peab olema kliendiga sõlmitavas lepingus välja toodud, sh volitatud
isiku kontaktandmed ning milliseid isikuandmeid mis eesmärgil töödeldakse (IKS § 12 lg 1).
Samas leiame, et reklaami tellijale isiku asukohaandmete edastamine ei ole reklaami saatmiseks
vajalik ning tegemist võib olla ülemäärase andmetöötlusega.
Otseturustuse (spämmi) teemalisi kõnesid tuli infoliinile eelmisel aastal oli 20. Kaebusi esitati
48, ettekirjutusi tegime 7 korral, kõik ettekirjutused täideti.
Eesti Energiale tegime ettepaneku muuta edaspidistest reklaampakkumistest loobumise
võimalus seadusele vastavaks, s.t. lihtsal viisil teostatavaks. Eelnevalt oli võimalik loobumine
vaid ID-kaardiga keskkonna sisse logides ja oma kasutajaseadeid muutes, millega ei ole meie
arvates täidetud seadusest tulenev nõue „lihtsal viisil teostatav”. Ettepanek täideti.

Tööelu
Töösuhete raames isikuandmete töötlemist puudutavate
küsimustega helistati infotelefonile 108 korda. Enim küsiti
töökohta üles seatud kaamerate ning sõrmejäljelugejate kohta.
Töötajate ja kaameratega seondub ka küsimus kütusekaardi
kasutamise kontrollimisest. Nimelt
pöördus meie poole
vedelkütuse müüja/tankla operaator, kes soovis hakata
võimaldama kütusekaarti kasutavatel klientidel jälgida veebis
(iseteenindusbüroos) kütusekaartide kasutamist. Iga kaardiga
tehtud tehingu kohta oleks iseteenindusbüroos kättesaadav
müügikohtadesse paigaldatud turvakaameratest.
turvakaamera salvestist ei või
kasutada ühelgi muul eesmärgil,
nt kütusekaardi omaniku
töötajate kontrollimiseks.

video,

mis

saadakse

Selgitame, et isikute ja vara kaitseks kasutatava
jälgimisseadmestiku salvestist ei või IKS § 14 lõikest 3 tulenevalt
kasutada ühelgi muul eesmärgil. Tankla turvakaamera eesmärk
on avastada ja tõendada kütuse eest tasumata jätmist või tankla
vara lõhkumist. Tankla turvakaamera eesmärk ei ole kütusekaardi
omaniku töötajate kontrollimine.

Jätkuvalt kaevatakse meile ka seetõttu, et tööandja ei ole sulgenud endise töötaja nimelist
elektronposti aadressi. Pärast meie sekkumist aadressid suleti.
Eesti Kaubandus- Tööstuskoda palus meilt hinnangut enda poolt Sotsiaalministeeriumile
esitatud seadusemuudatuse ettepaneku kohta. Nimelt soovis Eesti Kaubandus- Tööstuskoda
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seadustada kohustuse teavitama tööandjat, kui töötajale kirjutatakse välja ravimeid või
raviprotseduure, mis võivad mõjutada tema võimet tööülesandeid sooritada.8
Me ei pidanud sellist kohustust mingil moel vastuvõetavaks.
Enamusel ravimitel, sh käsimüügiravimitel, on kõrvaltoimetena
loetletud erineva esinemissagedusega kõikvõimalikke seisundeid ja
sümptomeid. Samuti võivad töövõimet ravimite kõrval mõjutada ka
paljud muud asjaolud – näiteks magamatus, eelmise õhtu
alkoholitarvitamine, peretüli vms. Ilmselgelt viiks selline kohustus
massilise ja põhjendamatu delikaatsete isikuandmete töötlemiseni.
Töötaja terviseseisundi üle peab otsustama siiski arst (perearst,
töötervishoiuarst), mitte tööandja.
Paljud haigused on kolleegidele vähem või rohkem ohtlikud, kas otsese nakkusohu tõttu või
seeläbi, et haigus põhjustab teistele inimestele ohtlikke olukordi või käitumist. Kuid
samasugune oht on ka väljaspool tööelu.
Ühel juhul pöördus meie poole haiguslehel olev töötaja, kes oli saanud tööandjalt mobiilile
sõnumeid, mille sisust oli arusaadav, et tööandja oli töötaja telefoni positsioneerinud. Lisaks
isiku liikumisinfole võib saadud infost teha järeldusi ka näiteks töötaja harjumuste kohta.
Töötaja telefoni positsioneerimine tööajaväliselt, sh haiguslehe ajal, ei ole kuidagi põhjendatud.
Eesti Side- ja Teenindustöötajate Ametiühingute Liit küsis meie arvamust seoses töötajate
läbiotsimisega töökohal.
Oleme selgitanud oma juhises Isikuandmete töötlemine töösuhetes, et eraelu puutumatuse
kaitsealas on ka inimese füüsiline puutumatus.9 Seda tuleb arvestada selliste kontrollimeetmete
rakendamisel nagu isiku ja tema asjade füüsiline läbivaatus. Sellised kontrollimeetmed võivad
riivata ka üldisemat inimväärikuse austamise nõuet. Oluline on silmas pidada, et läbiotsimise
käigus toimub tegelikult ka väga ulatuslik isikuandmete töötlemine. Tahes-tahtmata saadakse
inimese kohta täiendavat infot - nt läbivaadatavas kotis olevad asjad võivad viidata isiku
tarbimis- ja käitumisharjumustele, terviseprobleemidele, suhetele või muudele töövälistele
asjaoludele. Kui sellisele kontrollimeetmele peaks leiduma õigustus, siis tuleb väga rangelt
järgida saadud info edasise kasutamise piiranguid. Läbivaatuse eesmärgiga mitteseotud info
edasine töötlemine ükskõik millisel viisil on keelatud (v.a juhul, kui info viitab esimese astme
kuriteo toimepanemisele).10
Sellistel juhtudel tuleb meetodi proportsionaalsust (ja seega selle lubatavust) hinnata - kas
valitud abinõu on vajalik ja sobiv eesmärgi saavutamiseks. Kui on olemas muu abinõu, mille
abil eesmärk on saavutatav, kuid mis riivab põhiõigusi vähem, siis ei ole valitud abinõu
proportsionaalne. Seega peab tööandja ise ära põhjendama, miks ta just sellist meetodit kasutab
ja viitama, et muid vähemkahjustavaid võimalusi ei esine.

8

Eesti Kaubandus- Tööstuskoja kiri 16.04.2015 nr 4/90. Meie vastus dokumendiregistris 2.1.-5/15/710.

9 Euroopa Liidu põhiõiguste harta näiteks eristab õigust eraelule (art 7) ja õigust isikuandmete kaitsele (art 8).
Eesti põhiseaduses on isikuandmete kaitse hõlmatud eraelu kaitse paragrahviga.
10 KarS § 306 ja § 307 kohaselt on kuriteo varjamine ja kuriteost mitteteatamine kuriteod.
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Meie hinnangul on töötajate ja nende asjade läbivaatamine kõige
intensiivsem eraelu puutumatuse riive. Ette teatamata kontrolli puhul puudub
isikutel võimalus panna ära oma eraelu ja intiimsfääri puudutavad asjad.
Lisaks sellele on läbiotsimine, just eriti ette teatamata, alavääristav.

Töötaja läbiotsimine
on alavääristav ja
äärmuslik meede

Plaaniliselt kontrollisime koostöös teiste Balti andmekaitseasutustega neljas suuremas Eestis
tegutsevas kaubandusettevõttes - AS Selver, Rimi Eesti Food AS, Prisma Peremarket AS ja
Maxima Eesti OÜ - personali (nii tööle kandideerinud isikute kui ka ettevõtte töötajate)
isikuandmete töötlemise vastavust isikuandmete kaitse seadusele. Järelevalvest loe täpsemalt
aastaettekande rahvusvaheliste töörühmade peatükist.
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5. RAHANDUSSEKTOR, RIIKLIK STATISTIKA
Pangandus
2015. a kevadel hakkasid pangad nõudma klientidelt täiendavaid andmeid, nt andmed igakuise
regulaarse sissetuleku ning maksete suuruse kohta, kliendi enda ning lähedaste kohta (haridus,
amet, laste arv jm). Osad pangad seadsid andmete esitamise eeltingimuseks pangatoimingute
tegemisele. Meie poole pöördus suur hulk inimesi, kes seadsid andmete kogumise kahtluse alla,
sest pangad olid põhjendanud andmete küsimist puudulikult või segaselt (nt vajadusega
edastada andmeid USA-sse). Andmete kogumise asjaolude väljaselgitamiseks viisime läbi seire
kõigi pankade füüsilisest isikust klientide kliendiandmete uuendamise küsimustike osas.
Täname siinjuures Pangaliitu konstruktiivse koostöö eest. Lõpptulemuse kujundamisel on
olnud suureks abiks ka kohtumine Rahapesu andmebürooga.
Tulenevalt rahapesu ja terrorismi rahastamise direktiivist
2015/849 peetakse võitlust rahapesu ja terrorismi
rahastamisega oluliseks avalikuks huviks. Samas ei ole
rahapesu ja terrorismi rahastamise risk kõikidel juhtudel
sama. Riskipõhine lähenemisviis ei ole liikmesriikide ja
kohustatud isikute jaoks põhjendamatult kõikelubav
valikuvõimalus. Direktiivi preambulas on märgitud, et
isikuandmete
töötlemisele
kohaldatakse
andmekaitsedirektiivi vastavalt sellele, nagu see on riigi
õigusesse üle võetud. Eestis on andmekaitsedirektiivi nõuded üle võetud isikuandmete kaitse
seadusega. Täiendavaks siseriiklikuks regulatsiooniks, mis sätestab andmetöötluseks
õiguslikud alused ning koosseisu, on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
(RTRTS) ja maksualase teabevahetuse seadus (millega on siseriiklikult sisustatud FATCA.11
Samas võib tekkida olukordi, kus pangad peavad lisaks lähtuma rahvusvahelistest õigusaktidest
ning korrespondentpankade nõudmistest.
Vastavalt isikuandmete kaitse seaduse (IKS) § 14 lg 1 p 1 võib isikuandmeid töödelda juhul,
kui selleks on seaduses sätestatud alus ning § 14 lg 1 p 4 juhul, kui see on vajalik lepingu
täitmise tagamiseks. Andmete töötlemisel tuleb täita ka IKS § 6 p 2 ja 3 sätestatud
eesmärgikohasuse (andmeid kogutakse õiguspärastel eesmärkidel) ja minimaalsuse (andmeid
ei koguta suuremas mahus, kui eesmärkide saavutamiseks vajalik) põhimõtteid. Samuti on
asjakohane IKS § 6 p 5, mille kohaselt andmed peavad olema ajakohased, täielikud ja vajalikud
andmetöötluseesmärgi saavutamiseks.
Eeltoodust tulenevalt jõudsime järeldusele, et kliendiandmete regulaarse uuendamise kohustus
tuleneb RTRTS § 13 lg 1 punktis 5 ette nähtud panga hoolsuskohustusest. Siiski pöörasime
pankade tähelepanu järgnevale.
IKS § 6 p 3 sätestatuga on kooskõlas lahendus, mille puhul isikuandmete töötlemine on
minimaalne, st selleks, et küsimustikke koostada, ei analüüsita täiendavalt klientide
kontoandmeid.

11

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) on USA-s 2010. a vastu võetud ja põhiosas 1. juulil 2014
jõustunud seadus riigieelarve tulude suurendamiseks ning maksude deklareerimise tõhustamiseks. FATCA
eesmärk on koguda USA-le teavet maksuresidentide laekumiste kohta, mis kantakse USA-väliste finantsasutuste
(sealhulgas Eesti finantsasutuste) kontodele. Loe pikemalt: http://www.fin.ee/fatca
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Kliendiandmete küsimustike suurimaks puudujäägiks oli andmetöötluse arusaadavus ja
läbipaistvus kliendi jaoks.
Inimeste jaoks peab olema selge, miks nad peavad enda kohta täiendavaid andmeid esitama.
See on oluline eelkõige sellepärast, et andmete koosseis võrreldes varasemate kliendiandmete
uuendamistega on märkimisväärselt muutunud ning võttes
arvesse, et selgitus/teavitus on paljudel pankadel olnud
puudulik, tekib inimestel täiesti põhjendatud kahtlus selles Inimese jaoks peab olema arusaadav,
miks andmeid kogutakse ja milliste
osas, kas andmete küsimine on ikkagi vajalik ja põhjendatud.
andmete esitamine on kohustuslik, mis
Inimesel peab olema võimalik eristada, milliseid andmeid vabatahtlik.
kogutakse seaduse alusel (rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamise seadus, maksualase teabevahetuse seadus jt), sh
lepingu täitmiseks (nt kontaktandmete uuendamine) ja milliste andmete esitamine on
vabatahtlik, nt mõeldud otseturunduslikke pakkumiste tegemiseks. Näiteks Nordea
küsimustikus andmed laste kohta, Swedbank küsitluses andmed hariduse, perekonnaseisu,
eluasemetüübi, peretüübi, tööstaaži, ja laste kohta.
Kohustuslike andmeväljade puhul peab olema selge töötlemise eesmärk, töötlemise õiguslik
alus ja mõistete (riikliku taustaga isik, tegelik kasusaaja) tähendus. Kui need tavainimese jaoks
täiesti võõrad mõisted on lahti seletamata, tekitab see ühelt poolt segadust ja põhjendamatut
usaldamatust panga suhtes ning teiselt poolt mõjutab andmete kvaliteeti, sest ka isikud, kes
mingil moel ei kvalifitseeru nt riikliku taustaga isikuks, märgivad, et nad seda siiski on. Meile
edastatud küsimustikest oli riikliku taustaga isiku mõiste kõige arusaadavamalt lahti kirjutatud
SEB Panga küsitluses.
Täiendavalt tuleks analüüsida andmekoosseisude juures seda, kas kõik küsitavad andmed on
vältimatult vajalikud. Näiteks kontaktandmete puhul võiks lähtuda kliendi eelistusest
suhtlusviisi osas (Swedbanga küsitluses saab isik oma e-posti aadressi sisestada vaid juhul, kui
soovib seda pangaga suheldes kasutada).

Statistikanõukogu
Statistikanõukogu on riikliku statistika tegijaid — Statistikaametit ja Eesti Panka — ning
Rahandusministeeriumi nõustav organ, mille moodustab riikliku statistika seaduse alusel
Vabariigi Valitsus oma . Statistikanõukogu eesmärk on tagada nõustades ja arvamust avaldades
riikliku statistika süsteemi toimimine. Statistikanõukogus on 13 liiget: Statistikaameti, Eesti
Panga ja Andmekaitse Inspektsiooni esindaja ning veel kümme riikliku statistika tarbijate ja
andmeesitajate esindajat ning eksperti. Statistikanõukogusse ekspertide määramisel on lähtutud
põhimõttest, et esindatud oleksid statistika, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna, keskkonna,
majanduse ja põllumajanduse asjatundjad.
2015. Statistikanõukogu koosolekute protokollid on kättesaadavad siin. Väärib äramärkimist,
et 2015. aastal toimunud Eesti riikliku statistikasüsteemi välishindamise ekspertkomisjon
soovitas oma raportis sisse viia täiendused riikliku statistika seadusesse, kirjutades lahti
statistilise konfidentsiaalsuse mõiste, ning lahendada olukord, kus tervisestatistika esitaja ei
kuulu riikliku statistika tegijate hulka.
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6. SISETURVALISUS
2015. a jätkus 2014 alustatud haldusjärelevalve Siseministeeriumi üle. Järelevalve alustati
seoses Siseministeeriumi auditiga nr 337a. Järelevalve eesmärk on Siseministeeriumi
infotehnoloogia- ja arenduskeskuses (SMIT) organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehniliste
turvameetmete nõuetekohane tagamine. Järelevalve jätkub 2016 aastal, seetõttu seda pikemalt
kommenteerida ei saa.
Eelmisel aastal viisime läbi omaalgatusliku järelevalve (audit) viisa
infosüsteemi (VIS) siseriikliku osa (viisaregister)12 üle. Järelevalve
kohustus tuleneb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 09.07.2008
määruse (RÜ) nr 767/2008, mis käsitleb viisainfosüsteemi ja
liikmesriikidevahelist teabevahetust lühiajaliste viisade kohta, art
41 lõikest 2.
VIS-i pidamist reguleerib Euroopa Liidu tasandil:
- Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 09.07.2008 määrus (RÜ) nr
767/2008,
mis
käsitleb
viisainfosüsteemi
(VIS)
ja
liikmesriikidevahelist teabevahetust lühiajaliste viisade kohta
(edaspidi viidatud: VIS määrus) ning
Nõukogu 23.06.2008 otsus nr 2008/633/JSK, mis käsitleb liikmesriikide määratud
ametiasutuste ja Europoli juurdepääsu viisainfosüsteemile (VIS) terroriaktide ja muude raskete
kuritegude vältimise, avastamise ja uurimise eesmärkidel (edaspidi viidatud: Nõukogu otsus).
VIS-i siseriiklik osa ehk viisaregister on loodud Vabariigi Valitsuse 17.06.2010 määruse nr 86
„Viisaregistri pidamise põhimäärus“ (edaspidi: viisaregistri põhimäärus) alusel.
Auditi esimeses etapis saatsime Politsei- ja Piirivalveametile (PPA) kui viisaregistri volitatud
töötlejale küsimustiku teemadel andmete kogumine, töötlemine ja säilitamine, andmesubjekti
õigused, juurdepääs viisaregistrile ning VIS-le, logimine, kontrolli teostamine ning infoturve.
Küsimustikus toodud küsimustele koondvastuse andmiseks andsid sisendi PPA,
Välisministeerium, Siseministeerium, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus
(SMIT), ning Kaitsepolitseiamet. Vastamisel andsid sisendi PPA, Välisministeerium,
Siseministeerium, Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT), ning
Kaitsepolitseiamet.
Auditi teises etapis viisime läbi kohapealse kontrolli PPA Tallinna kordonis, mis on
spetsialiseerunud Tallinna külastavate kaubalaevade meeskondade piirületusele.
Auditi tulemusena selgus, et andmesubjektidele on tagatud õigus enda andmetega tutvumiseks,
parandamiseks ja kustutamiseks. Samuti on tagatud, et isikutel on juurdepääsu ainult
tööülesannete täitmiseks vajalikele andmetele. Kontrollimisel ei tuvastatud, et viisaregistrisse
on kantud rohkem andmeid, kui viisaregistri põhimäärus selleks ette näeb (eelnevalt oli
viisaregister RIHAs kooskõlastamata jäänud, sest andmete koosseis ei klappinud mitte kuidagi
viisaregistri põhimäärusega (loe lisaks aastaettekande andmekogude pidamise peatükist).
Auditi läbiviimisel suuri puudusi ei tuvastatud.

12

Vt riha.eesti.ee Avaleht»Infosüsteemi otsing»Infosüsteem: Viisaregister
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Eelmisel aastal selgus, et jätkuvalt on probleeme karistusregistri arhiivi kasutamisega.
Advokaadibüroo esitas kaebuse ja selgitustaotluse seoses PPA juurdepääsuga karistusregistri
arhiivile väärteomenetlustes. Kaebuse kohaselt on sagenenud juhtumid, kui väärteoasjas
väärteotoimikut komplekteeriv ametnik, otsuse teinud ametnik või materjale kohtule edastav
ametnik lisab väärteotoimikusse karistusregistri väljavõtte, milles on ka karistusregistri arhiivi
kantud karistuste andmed. Sagedased on juhtumid, kus karistusregistri arhiivi kantud andmeid
arvestatakse karistuse määramisel või viidatakse neile karistusmäära või -liigi valikul.

Liiklusalastes väärteomenetlustes
kasutatakse ebaseaduslikult
karistusregistri arhiivi andmeid

Karistusregistri seaduse § 20 näeb ette alused karistusregistri
arhiivist andmete saamiseks ning selle kohaselt ei ole PPA-l on
juurdepääsu karistusregistri arhiivi andmetele liiklusseaduse,
teeseaduse või liikluskindlustuse seaduse järgi kvalifitseeritava
väärteoasja menetlemisel.

PPA selgitas, et väärteomenetlejate juurdepääs karistusregistri arhiivi andmetele on antud
muude tööülesannete täitmiseks. Samas väidetavalt on esinenud ka juhtumeid, kus kohtunik on
teinud märkuse, kui karistusregistri arhiivi andmed toimikust puuduvad.
Edasiste samalaadsete juhtumite vältimiseks juhtis PPA ringkirjaga töötajate tähelepanu
asjaolule, et väärteomenetluste raames ei ole lubatud karistusregistri arhiivi päringute tegemine,
seda ka juhul, kui muude ülesannete täitmiseks menetlejale juurdepääs on antud. Samuti ei ole
lubatud kohtu nõudmisel esitada materjale, mille esitamine ei ole seadusega kooskõlas. Samuti
paluti struktuuriüksuste juhtidel üle hinnata karistusregistri arhiivi juurdepääsuvajadused ning
antud teemat käsitletakse ka andmekaitse koolitustel.
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7. AJAKIRJANDUS JA ÜHISMEEDIA
Isikuandmete internetis avalikustamise teemal saime eelmisel aastal infoliinile 147 kõnet. Enim
kaebusi esitasid jätkuvalt endised kurjategijad, sotsiaalvõrgustiku kasutajad omavahel ja
endised juhatuse liikmed. Enda kohta ajakirjanduses avaldatud artikli eemaldamist soovis ka
üks Eestit külastanud Vene ajakirjanik.
Varasemalt lahendasime sisuliselt kõiki selliseid kaebusi ning hindasime igakordselt, kas on
täidetud IKS § 11 lõikes 2 sätestatud kriteeriumid.
Korrakaitse seaduse jõustumine seadis aga raamid eraõiguslikesse suhetesse sekkumiseks.
Korrakaitseseaduse § 4 lõike 2 kohaselt on korrakaitseorgani sekkumine eraõiguslikesse
suhtesse põhjendatud üksnes järgmistel tingimustel:
1) kohtulikku õiguskaitset ei ole võimalik õigel ajal saada
2) ja ilma korrakaitseorgani sekkumiseta ei ole õiguse realiseerimine võimalik või on
oluliselt raskendatud
3) ning kui ohu tõrjumine on avalikes huvides.
Olles alates 2014. a suvest rakendanud korrakaitseseadust,
võib öelda, et reeglina ei ole eeltoodud näidete puhul need
korrakaitseseaduse kriteeriumid täidetud. Sellised vaidlused
laimu, ebaõigete andmete avalikustamise ja muude
isikuõiguste kahjustamise üle tuleks lahendada tsiviilkorras.
Et selgitada, millisel juhul on mõtet pöörduda kaebusega
meie
poole,
koostasime
juhendi
„Isikuandmete
avalikustamine meedias: Andmekaitse Inspektsiooni
sekkumiskriteeriumid“. Kuivõrd juhend on mõeldud väga
laiale ringile, siis sisaldab see üksnes väga põgusat ülevaadet
asjakohastest õigusnormidest. Sekkumiskriteeriumid põhinevad muuhulgas ka Euroopa
Inimõiguste Kohtu praktikale. Juhendis on selgitatud, milliseid meetmeid meie saame ette
võtta, kui leiame, et avalikustamine oli seadusevastane. Samuti selgitame, mida inimene ise
saab teha, kui meie appi ei tule.
Eelmisel aastal sai lõpliku lahenduse ka aastaid kestnud probleem veebilehega pidu.eu ning
selle välismaiste vastetega (nt RuTLib.com, PartyTime). Nimelt võttis veebilehe pidaja
Facebookist kasutajate avalikud andmed ning lõi neist nende teadmata profiili lehel pidu.eu.
Profiilis olid peale täisnime, pildi ja lingi Facebooki profiilile üles loetletud ka kõik inimese
peokülastused (kuhu inimene oli end Facebookis külastajaks märkinud). Domeen pidu.eu
registreeriti 2012. a lõpus Roman Matrosovi nimelisele isikule.
Suhtlesime Facebooki Eesti kontaktisikuga, kes tuvastas, et selline Facebooki klientide
andmete kasutus on vastuolus Facebooki Platvormi poliitikaga. Poliitika punkti 3.11 kohaselt
ei või Facebooki sisu koguda ega otsisõnadega kättesaadavaks teha nn otsingu tüüpi teenuste
kaudu. Facebook sulges pidu.eu ja selle välismaiste vastete poolt Facebooki andmete
kasutamise võimaluse.
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8. HARIDUS JA SPORT
2015. a jõudis lõpule meie ja kirjastuste vaheline vaidlus õppekirjanduse loomisega seotud
avalike ülesannete üle.
Vaidlus sai alguse sellest, et 2014. a esitas eraisik kirjastusele teabenõude, soovides tutvuda
töövihiku retsensiooniga. Asusime seisukohale, et kirjastus täidab õppekirjanduse
väljaandmisel, sh selle retsenseerimisel, seadusest tulenevat avalikku ülesannet. Kirjastus
meiega ei nõustunud ning vaidlustas kohtus meie vaideotsuse ja ettekirjutuse (11.06.2014
vaideotsuse nr 2.1.-3/14/734 ja 11.06.2014 ettekirjutuse nr 2.1.-6/14/44).
Seda, et hariduse andmine on avalik teenus, ütleb selgelt
AvTS § 5 lg 2.13 Kuid riik peab ka tagama, et antav haridus Avalik ülesanne on tihti seaduses kirjas
oleks kvaliteetne. 14 See nõue on konkretiseeritud kui millegi tagamise kohustus, nt:
haridusseaduse § 6 lg 2 punktis 21. Kvaliteetse hariduse • õppekirjanduse kättesaadavus
kättesaadavuse tagamise kohustus eeldab ka kvaliteetse • vanglas sisseostude tegemise võimalus
õppekirjanduse
kättesaadavust.
Põhikoolija • lasteaiakoha olemasolu
gümnaasiumiseaduse § 20 lg 2 kohaselt tagab HTM
riiklike õppekavade täitmiseks vajaliku minimaalse
õppekirjanduse kättesaadavuse koolidele 15 ning kehtestab nõuded õppekirjandusele, sh
õppekirjanduse retsenseerimisele (HS § 6 lg 2 p 5, PGS § 20 lg 3).
Seega asusime seisukohale, et kvaliteetse õppekirjanduse kättesaadavuse tagamine on riigi
avalik ülesanne ning retsenseerimine on osa sellest ülesandest. See ülesanne on omakorda
osa laiemast avalikust ülesandest - hariduse andmisest.
Kirjastus vaidles vastu, viidates, et tal pole õppekirjanduse väljaandmiseks sõlmitud riigiga
halduslepingut.
Selgitasime, et avaliku ülesande täitmine ei eelda alati haldus- või tsiviilõigusliku lepingu alusel
delegeerimist, avalikku ülesannet võib täita ka seaduse alusel, millisele võimalusele viitab
selgelt ka AvTS § 5 lg 2 sõnastus - „eraõiguslikule isikule
laienevad teabevaldaja kohustused, kui isik täidab seaduse,
ülesanne muutub avalikuks ülesandeks
haldusakti või lepingu alusel avalikke ülesandeid.”
siis, kui seda osutatakse avalikRiigikohtu otsuse kohaselt muutub ülesanne avalikuks
õigusliku isiku seadusest tuleneva
ülesandeks siis, kui seda osutatakse avalik-õigusliku isiku
seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks (3-3-1-19-14, p
kohustuse täitmiseks
12).
Praegusel hetkel pakub õppekirjanduse loomise, sh retsenseerimise teenust, erasektor, mistõttu
riik ei pea ise õpikuid koostama. See tähendab, et riik saab piirduda üksnes sellega, et ta kasutab
erasektori teenust. Kui erasektoris ei leiduks õpikute kirjastajaid, peaks riik eelpoolviidatud
13 Seda kinnitab ka Eesti Vabariigi põhiseadus, mille §-dest 37 ja 14 tuleneb riigi ja kohalike omavalitsuste
kohustus tagada hariduse andmine. PS §-st 37 tuleneb riigi kohustus teostada järelevalvet hariduse andmise üle.
14 Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Juura, 2008. lk 345 p 2.10.
15 Riigi hariduse andmise kohustus hõlmab muuhulgas piisaval arvul kohaste ja vastuvõetavate õppematerjalide
kättesaadavaks tegemist Vt ÜRO majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste komitee, üldine kommentaar
nr 13 „Õigus haridusele”, p 6.
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normidest tulenevalt ikkagi tagama õpikute olemasolu, ükskõik mis meetmetega (nt sõlmides
kirjastustega lepingud õppekirjanduse tootmiseks).
Kuni 26.09.2009 ei olnud riik õppekirjanduse kvaliteedi tagamist nii ulatuslikult delegeerinud,
siis hindas õppekirjanduse vastavust riiklikule õppekavale Haridus- ja Teadusministeeriumi
haldusala asutus Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, kuhu esitati ka õppekirjandusele
koostatud retsensioonid. Ei saa olla vaidlust selles, et Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
täitis siis selgelt avalikku ülesannet. Praeguseks on seadust muudetud nii, et ülesanne (s.o
kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamine) on endiselt riigil, kuid selle täitmine on pandud
erasektorile.
Meie arvates tekkis kirjastusel eeskätt mure õpikute autoriõiguse, sh reprodutseerimisõiguse,
pärast olukorras, kus õpik võib osutuda avalikuks teabeks. Asjas tehtud vaideotsusest,
ettekirjutusest ega kohtulahendist ei tulene kuidagi kohustus teha õppekirjandus digitaalselt
kõigile soovijatele kättesaadavaks. Autoriõiguse olemasolu ei tähenda, et see teave ei saa olla
avalik teave, küll aga tuleb autoriõigustega arvestada teabenõude menetlemisel (nt teabenõude
täitmise viisi valikul) ja teabe muul viisil taaskasutusse andmisel (nt andmekogus oleva teabe
masinloetaval kujul tervikliku andmekogumina allalaetavaks tegemisel, mida nõuab AvTS § 29
lg 3 ja 4). 16 Ka ei vabasta teabenõude korras millegi saamine teabenõudjat saadud
informatsiooni osas kehtivate seaduste täitmisest. Nii peab teabenõudja, kes on saanud
isikuandmeid sisaldava dokumendi, isikuandmete töötlemisel ikkagi järgima isikuandmete
kaitse seadust, st ta ei saa saadud isikuandmeid asuda avalikustama ilma õigusliku aluseta.
Samamoodi peab teabenõudja järgima saadud teose osas autoriõiguse seadust, sh teose
levitamise reegleid.
Halduskohus ja ringkonnakohus (haldusasi nr 3-14-442) jätsid kirjastuse kaebuse rahuldamata
ning Riigikohus ei võtnud kassatsiooni menetlusse.

Seired
Tänapäeval käib peamine suhtlus haridusasutuse ja lapse/lapsevanema vahel kooli valitud
elektroonilisi kanaleid pidi ning teabe avalikustamine elektrooniliste dokumendiregistrite
kaudu. Kui ei järgita isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse nõudeid
isikuandmete töötlemise ja avalikustamise kohta, võivad isikuandmed, sealhulgas ka tundliku
sisuga andmed, saada interneti vahendusel teatavaks väga paljudele isikutele. Viisime läbi
kahesuunalised seired koolide infosüsteemides.
E-koolide järelevalve
Veebruarist märtsini 2015 viisime läbi järelevalve kolmes Eesti koolide poolt kasutatavas ekoolide infosüsteemis (Stuudium, e-kool ja Koolitark), kontrollimaks, kas infosüsteeme
haldavad ettevõtted järgivad oma tegevuses isikuandmete kaitse seaduses sätestatud
põhimõtteid isikuandmete töötlemisel ja edastamisel.

16 Avaliku teabe taaskasutamise kohta on Andmekaitse Inspektsioon koostanud ka põhjalikuma selgituse
Avaliku teabe seaduse üldjuhendi 8. peatükis (kättesaadav > juhised)
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Eelnimetatud kolm on Eestis e-koolide infosüsteemidest enimkasutatavad. Kontrollitud
ettevõtted on seaduse mõistes kõik volitatud töötlejad, kes omavad suuremahulist juurdepääsu
koolide poolt sisestatavatele andmetele, nende seas ka isikuandmetele. Hea meel on tõdeda, et
üheski ettevõttes ei tuvastatud isikuandmete kaitse seaduse rikkumisi. Järgitud olid nii
isikuandmete kaitse seaduse §-s 6 sätestatud isikuandmete töötlemise põhimõtted kui ka
täidetud sama seaduse § 25 kirjeldatud turvameetmed.
Eesti koolide haldamise infosüsteemi seire
Haridusasutused peavad tagama juurdepääsu ka üldiseks kasutamiseks mõeldud teabele.
Viisime 2015. aasta septembris-oktoobris läbi seire selgitamaks välja, kas Eesti koolide
haldamise infosüsteemis (EKIS) registreeritud üldharidus- ja kutsekoolid kajastavad
juurdepääsupiiranguga teavet dokumendiregistrites avaliku teabe seaduse nõudeid järgides.
EKIS on suunatud kõigile Eesti hariduse infosüsteemis (EHIS) registreeritud haridusasutustele.
See sisaldab dokumendihalduse, finantsarvestuse, personalihalduse, varahalduse, raamatukogu,
kooli töö, intraneti ja kommunikatsioonimooduleid ning on liidestatud avaliku sektori
dokumendivahetuskeskusega ja avalike võrgulehtedega, võimaldades koolidel täita kõiki
dokumendihaldusega seotud nõudeid.
Seire läbiviimise ajal oli EHIS-e andmeil 541
üldhariduskooli,
37
kutseõppeasutust
ja
viis
rakenduskõrgkooli. Samal ajal oli Riigi Infosüsteemi
Haldussüsteemi (RIHA) andmetel EKIS-e kasutajaid ainult
121, nendestki umbes pooled lasteaiad.

Eesti koolide haldamise infosüsteemi
kasutab vähe koole (ca 10%)

Seire sai läbi viidud EKIS-e avaliku dokumendiregistri alusel, kuhu on kantud erinevad
protokollid, kirjavahetus, käskkirjad/otsused ja lepingud.
Suurim oli dokumentide hulk alajaotuses kirjavahetus. Seire käigus ei tulnud kirjavahetusest
välja ühtegi avalikult kättesaadavat dokumenti, mille sisust tulenevalt oleks see pidanud olema
juurdepääsupiiranguga. Küll aga oli dokumendi metaandmetes (pealkiri, saatja/saaja)
isikuandmeid ning mõnel korral ka pealkirjas viide haigusele. Septembris oli hulgaliselt
registreeritud taotlusi õpilaspileti duplikaadi saamiseks, kus taotlejate nimed olid registri
metaandmetes avalikud.
Alajaotuses lepingud oli lepingutele enamasti seatud juurdepääsupiirangud ning avalik oli
üksnes metaandmetes lepingupoole nimi. Kuid oli ka üksikuid failina lisatud lepinguid, kus olid
avalikud ka lepingupooleks olevate füüsiliste isikute kodused aadressid ja kontaktandmed
(telefon, e-postiaadress). Isiku elukohta ja kontaktandmeid ei või dokumendiregistri kaudu
avalikustada.
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Palju oli isikuandmeid avalikustatud dokumendiregistri alajaotuses käskkirjad (lisatud failides),
mh näiteks koolist väljaarvamine, noomituse avaldamine, õpiabirühma suunamine. Sellised
käskkirjad on ilmselgelt tundliku sisuga ja vajavad
juurdepääsupiirangut eraelu kaitseks. Avalikustatud oli ka
käskkirju nt klassiekskursioonide toimumise aja, koha ja
Avalike käskkirjade alt leidsime
osalevate
õpilaste
nimekirjaga
või
õppeasutusse
koolist väljaarvamisi, noomituse
immatrikuleeritud õpilaste nimekirjaga. Selliste andmete
avaldamisi, õpiabirühma suunamisi
puhul tuleb arvestada andmekorjest ning profileerimisest
tulenevate ohtudega.
Seire käigus hakkas ka silma, et koolid ei oska valida õiget juurdepääsupiirangut. Sellena
märgiti kas lihtsalt AK, AvTS § 35 või eriti sageli AvTS § 35 lg 1 p 11. Kuigi dokumendid ei
olnud kättesaadavad, oli juba pealkirja põhjal alust kahelda, kas see saab sisaldada delikaatseid
isikuandmeid. Samas oli palju elektrooniliselt edastatud dokumente, millele ei olnud piirangut
seatud (avalik), kuid lugeda neid võimalik ei olnud, sest puudus avalik fail. Mõnigi kord tekkis
sellise dokumendi saatjat/saajat (politsei, alaealiste asjade komisjon) või pealkirja
(iseloomustus, tõend) lugedes kahtlus, kas tegemist võib olla avaliku dokumendiga, eelduslikult
sisaldab see piiranguga teavet ning see peaks ka dokumendiregistris kajastatud olema. Samad
tähelepanekud on põgusal vaatlusel ka lasteaedade dokumendiregistrite kohta, kuigi seekord ei
kuulunud nad seiratavate hulka.
Kuna EKIS-st kasutab siiani väga väike hulk koole, on tulevikus põhjust uurida, kas nad üldse
ja kus peavad dokumendiregistrit. 2016. aastal on plaanis kontrollida dokumendiregistrite
pidamist kutsekoolides ja riigigümnaasiumides.
Spordiklubide seire
Spordi tegemine ja uute treeninghallide avamine on aina populaarsem, mistõttu tekib üha enam
treenijaid. Paljudele on seoses sellega tuttav erinevate ankeetide täitmise kohustus. Tihtilugu
inimesed ei mõtle läbi, milliseid enda andmeid nad sinna kirjutavad või mis neist edasi saab.
Sellest lähtuvalt kontrollisime kõikide Eesti suuremate spordiklubide praktikat uurimaks, kas
isikute kontaktandmete kasutamine otseturustuspakkumiste saatmiseks vastab elektroonilise
side seaduse nõuetele.
Samu küsimusi küsiti kümnekonnalt spordiklubilt, millest kolm väiksemat kinnitasid, et nemad
isikute kontaktandmeid ei töötlegi. Eraldi uurisime mobiiltelefoni numbri ja meiliaadressi
kasutamist otseturustuseesmärgil. Seirega selgus, et enamik klubisid mobiiltelefoni teel
reklaampakkumisi ei tee ning paar ettevõtet teevad seda vähesel määral. Küll aga küsib enamik
klubisid kliendi mobiiltelefoni numbrit, selgitamata ankeedis, mis eesmärgil isikuandmete
töötlemine toimub. Soovitasime igasugune isikuandmete töötlemise eesmärk ankeedil ära
märkida või teenindajal kliendile seda kohapeal selgitada.
Ka inimene ise peaks enne ankeetide täitmist mõtlema, kas tal on vaja oma mobiiltelefoni
numbrit spordiklubile avaldada, eriti kui kontakteerumiseks on juba antud meiliaadress.
Elektroonilise side seadus näeb ette, et reklaampakkumiste tegemise eelduseks on isiku
nõusolek, mida asendab aga ka eelnev kliendisuhe. Oluline on, et igas pakkumises antakse selge
ja lihtne võimalus edaspidistest pakkumistest loobumiseks. Loobumisvõimalus peab olema nii
saadavas meilis kui ka SMS-is. Peab tõdema, et päris mitu spordiklubi seda nõuet ei täitnud ja
inspektsioon tegi neile ettepaneku oma praktika muutmiseks.
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9. KESKKONNAKAITSE JA JÄÄTMEMAJANDUS
Seoses prügiveoteenuse osutamisega on inspektsioonil tulnud lahendada vaideid, mis on
esitatud avaliku teabe seaduse alusel eraõiguslike juriidiliste isikute tegevuse peale
teabenõuetele vastamisel. Sellistel puhkudel on vaja analüüsida, kas prügiveoteenust osutavat
äriühingut saab pidada teabevaldajaks avaliku teabe seaduse paragrahvi 5 mõttes.
Avalike ülesannete puhul reguleerib avalik õigus tihti soorituse tegemise kohustust, kuid
sooritus ise võib alluda eraõiguslikule regulatsioonile. Nii on see ka jäätmeveoteenuse
osutamise puhul. Kohaliku omavalitsuse kohustus tagada oma piirkonna elanikele
jäätmeveoteenus on avalik ülesanne, mis tuleneb kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest.
Kuid jäätmevedaja ja tarbija vahel tekib eraõiguslik prügiveoleping.
Teisiti öeldes tähendab see seda, et kui eraõiguslik pügivedaja osutab teenust kohaliku
omavalitsuse tellimusel, siis avalik ülesanne on üksnes see osa, mis toimub kohaliku
omavalitsuse ja prügivedaja vahel. Suhted, mis tekivad prügivedaja ja teenuse tarbija vahel,
alluvad aga eraõiguslikele normidele. Sisuliselt tähendab see seda, et lepingupoolte vahelised
vaidlused ei allu avaliku teabe seadusele, vaid võlaõigusseadusele ning kui esinevad
jäätmeseaduses toodud erinormid, siis ka nendele.
Asjakohane on välja tuua ka Keskkonnainspektsiooni pöördumine, milles paluti inspektsiooni
seisukohta seoses mehitamata õhusõidukite kasutamisega keskkonnajärelevalve teostamisel.
Keskkonnainspektsioon soovis teada, kas nimetatud tegevus on isikuandmete kaitse seaduse
regulatsiooniga kooskõlas.
Jõudsime järeldusele, et kui Keskkonnainspektsioon kasutab videokaameraga drooni avalikus
kohas selleks, et avastada või kõrvaldada korrarikkumised, ning videokaamera vaatevälja
jäävad inimesed on salvestiselt (või otseülekandest) tuvastatavad,
siis sellist tegevust saab lugeda jälgimisseadmestiku
kasutamiseks korrakaitse seaduse mõttes. Korrakaitse seaduses Drooni kasutamine järelevalves
toodud erimeedet võib aga kasutada üksnes siis, kui eriseadus allub korrakaitseseaduse §-le 34,
selleks õiguse annab. Keskkonnainspektsioonile ei ole aga kui salvestisel on isikuandmeid.
eriseadusega erimeetme kasutamise õigust antud. Küll aga võib Seda võib kasutada üksnes avaliku
drooni kasutada sellises järelevalves ja viisil, kus isikute ruumi kohal.
tuvastamine salvestiselt ei olegi eesmärk, nt metsa kohal raie
uurimiseks. Samas ei või videokaameraga drooni siiski kasutada
inimeste elukohtade filmimiseks nende kohal lennates, kuna inimese koduõu privaatruum, mitte
avalik koht ning korrakaitse seadus näeb jälgimisseadmestike kasutamise õiguse ette üksnes
avalikus ruumis.
Lisaks leidsime, et isikuandmete kaitse seaduse § 10 lõike 2 alusel võib haldusorgan
isikuandmeid töödelda avaliku ülesande täitmise käigus seadusega ettenähtud kohustuse
täitmiseks. Keskkonnajärelevalve on seadusega ette nähtud avalik ülesanne, mille teostamisel
tuleb siiski lähtuda järelevalvet reguleerivatest eriseadustest. Mistõttu ei tule kõne alla
isikuandmeid töötleva videotehnika kasutamine üksnes isikuandmete kaitse seaduses toodud
üldnormi alusel.
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Kolmanda keskkonnaalase teemana tahame välja tuua Riigimetsa Majandamise Keskuse plaani
panna riigimetsa valvekaamerad, mille eesmärgiks on tuvastada ja avalikustada inimesed, kes
oma prügi metsa tassivad. Antud küsimuses pidasime vajalikuks sekkuda ning kõnealuse
tegevuse seaduslikkust RMK-le selgitada.
Asusime seisukohale, et kui kaamerad on paigaldatud
isikuandmete kaitse seaduse § 14 lõike 3 alusel ehk isikute
ja vara kaitseks, siis igasugune inimeste kujutiste
avalikustamine ei tule kõne alla. Turvakaamerate salvestisi
võib avalikustada üksnes juhul, kui salvestistel ei ole
inimesi, näiteks kui näha on üksnes sõiduk.
Samas möönsime, et RMK võib panna valvekaamerad üles
isikuandmete kaitse seaduse § 11 lõike 8 alusel, mis räägib
avalikustamise eesmärgil avalikus kohas toimuvast heli- või
pildimaterjali jäädvustamisest. Kuid sellisel juhul peab
tagama teavitamise selliselt, et vaatevälja sattuv inimene
saaks aru, et ta on kaamera vaateväljas. Ei piisa, kui kusagil kõrgel puu küljes on üks pisike
sildike. Sellisel juhul võib nende kaamerate jäädvustusi edastada ka õiguskaitseorganitele
menetlemiseks (sisuliselt katab see kaamera sel juhul ära ka turvakaamera eesmärgi).
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10. REGISTREERIMIS- JA LOAMENETLUSED
Delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimine
Delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimine, haldussund ja karistused
DIAT registreerimine
DIAT muudatused
DIAT registreeringu lõpetamine
Vastutava isiku määramine
Vastutava isiku muudatused, sh isiku vahetumine
Vastutava isiku tagasikutsumine koos DIAT registreeringu lõpetamisega
DIATR taotluste rahuldamata või läbi vaatamata jätmine
Ettekirjutus(-hoiatus) DIATR kohustuse asjus
Sunniraha määramise otsus DIATR asjus

283
121
14
81
21
10
10
28
0

Infotelefonile tuli delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimise teemalisi kõnesid 102.
Aegajalt küsivad registreerimiskohustuse kohta ka tööandjad. Oleme otsustanud, et
registreerima peavad end üksnes need ettevõtted, kelle jaoks delikaatsete isikuandmete
töötlemine ongi eesmärk, põhitegevus. Eeskätt apteegid, tervishoiuteenuse pakkujad,
kuriteoohvrite tugikeskused. Tööandjad töötlevad delikaatseid isikuandmeid väga piiratud,
seadusega täpselt ette nähtud ulatuses, näiteks tööõnnetuse korral. Oleks ebaproportsionaalne
nõuda seetõttu kõikide tööd andvate ettevõtete registreerimist.
Registreerimiskohustuse osas soovisid meilt seisukohta internetipoes toidulisandite müüjad.
Kuigi toidulisandid võivad viidata terviseseisundile,
otsustasime, et üksnes toidulisandeid müüvaid
ettevõtteid me ei sunni registreerima. Esiteks müüvad
toidulisandeid ka tavapoed ning teiseks ei pruudi ostja
toidulisandeid
ise
tarvitada
(ostab
näiteks
vanavanematele). Lisaks on puht pragmaatiliselt vajalik
kuhugi tõmmata piir. Vastasel juhul peaksid end pea
kõik ettevõtjad registreerima. Rangelt võttes tekib ju
delikaatseid isikuandmeid väga paljude tegevusalade
lõikes – näiteks sekspoed, kaubanduskeskuste
koridorides vererõhu mõõtmise teenuse pakkujad, samuti eelkirjeldatult kõik tööandjad.
Registreerimiskohustuses näeme meie eeskätt kontrollivahendit; sellest sõltumata peavad kõik
eelnimetatud isikuandmete töötlemise reegleid täitma ühtemoodi.

Teadusuuringu load
Üldjuhul teevad teadusuuringuid teadus- ja arendusasutused, kes viivad uuringuid läbi isiku
nõusolekul või umbisikustatud kujul andmetega. Isiku nõusolekul uuringu läbiviimine tähendab
seda, et uuritavalt isikult võetakse informeeritud nõusolek tema isikuandmete töötlemiseks ja
uuringus osalemiseks. Umbisikustatud andmetega teadusuuring tähendab seda, et isikuandmed
kodeeritakse (nt isikukood asendatakse uuringukoodiga) ning isik ei ole seeläbi andmetöötlejale
tuvastatav.
Samas on uuringuid, mille puhul ei saa kohaldada kumbagi eelmainitud uuringu läbiviimise
viisi. Seda eelkõige põhjusel, et ei ole võimalik küsida isikutelt nõusolekuid või kodeeritud
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kujul andmetega ei saa uuringut täielikult läbi viia (nt andmeid küsitakse erinevatest
andmekogudest ning andmed on vaja ühildada). Selliseid juhtumeid reguleerib isikuandmete
kaitse seaduse § 16 lõiked 2 ja 3. Taoliste teadusuuringute läbiviimiseks on vaja taotleda meilt
luba.
Loa taotlemisel teadusuuringu tegija selgitab uuringu läbiviimise avalikku huvi ning asjaolusid,
miks isikustatud kujul andmete töötlemine on vältimatult vajalik. Samuti peab ta andma
ülevaate, kuidas on tagatud isikustatud andmete töötlemisel andmesubjekti õigused ning asjaolu,
et ei muudeta tema kohustuste mahtu. Lisaks eelnevale kirjeldab teadusuuringu tegija uuringu
läbiviimise eesmärke, esitab täpse töödeldavate andmete koosseisu ning andmeallikad, isikute
kategooria, kelle andmeid töödeldakse jms.
Nõue inspektsioonilt loa taotlemiseks hakkas kehtima 01. jaanuarist 2008. aastal. Just viimastel
aastatel on, tõenäoliselt tänu teadlikkuse kasvule, tõusnud loataotluste hulk. Kui 2014. aastal
laekus inspektsioonile 13 loataotlust isikuandmete töötlemiseks teadusuuringus, siis 2015.
aastal laekus juba 29 loataotlust ning inspektsioon väljasta 23 luba isikuandmete töötlemiseks
teadusuuringus.
Peamiselt anti lubasid meditsiinivaldkonnapõhistele uuringutele, sealhulgas järgnevatele
teadusuuringutega tegelevatele asutustele: Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Kliinikum, IdaTallinna Keskhaigla, Tallinna Lastehaigla.

Load andmete edastamiseks mittepiisava andmekaitse tasemega riikidesse
Isikuandmeid võib edastada teisele andmetöötlejale (kolmandale isikule) juhul, kui ta töötleb
isikuandmeid seaduse, välislepingu või Euroopa Liidu Nõukogu või Euroopa Komisjoni
otsekohalduva õigusaktiga ettenähtud ülesande täitmiseks. Isikuandmeid on lubatud edastada
üksnes sellisesse riiki, kus on piisav andmekaitse tase (Euroopa Liidu liikmesriigid, Euroopa
majanduspiirkonna lepinguga ühinenud riigid ja riigid, mille isikuandmete kaitse taseme on
Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks (nö adekvaatsuse hinnang)). Mittepiisava andmekaitse
tasemega riikidesse võib isikuandmeid edastada enamasti kas isiku nõusolekul või
Andmekaitse Inspektsiooni loal.
Inspektsioonilt loa saamiseks tuleb esitada taotlus, milles selgitatakse andmete edastamise
eesmärke, andmete koosseisu, isikute kategooriaid, kelle andmeid edastatakse ja loomulikult
ka nimetatakse need mittepiisava andmekaitse tasemega riigis asuvad andmetöötlejad, kellele
isikuandmed edastatakse. Andmete edastamise loa taotlemine põhineb enamasti
andmetöötlejate vahelistel kokkulepetel või lepingutel – kontserni sise-eeskirjad (binding
corporate rules), tüüptingimused (standard contractual clauses) või ad-hoc lepingud.
Ameerika Ühendriigid on Euroopa Liidu hinnangul
mittepiisava andmekaitse tasemega riik, kuhu andmete
Euroopa Kohus tunnistas 06. oktoobril 2015
edastamine saab toimuda kas isikute nõusolekul,
„Ohutu Sadama“ süsteemi kehtetuks. EL ja
andmekaitseasutuste loa alusel või „Ohutu
Sadama“ programmi kaudu. „Ohutu Sadam“ oli USA valmistavad ette uut süsteemi Privacy
andmetöötlejatele suunatud programm, millega Shield.
liitumisel ettevõtted kinnitasid piisavate andmekaitse
reeglite järgimist ning mis oli Euroopa Komisjonilt
saanud adekvaatsuse hinnangu. „Ohutu Sadama“ süsteem tunnistati kehtetuks vastavalt
Euroopa Kohtu 06. oktoobril 2015 tehtud otsusele. Kuna Eestist andmete edastamine Ameerika
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Ühendriikidesse ei ole nii intensiivne kui teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, siis siseriiklik
reaktsioon antud kohtuotsusele jäi minimaalseks. „Ohutu Sadama“ kehtetuks tunnistamine
tähendanuks andmetöötlejatele inspektsioonilt välisriiki edastamise loa taotlemist. Alates
oktoobrist kuni detsembrini laekus inspektsioonile vaid üks Ameerika Ühendriikidesse
loataotlus. Samas võttis inspektsioon erinevalt mitmetest teistest EL andmekaitseasutustest
seisukoha, et ei rakenda „Ohutut Sadamat“ kasutanud ettevõtete suhtes sunnimeetmeid, kuna
ettevõtted ei ole kuidagi süüdi tekkinud olukorras. Samuti oli teada, et olukord ei jää selliseks,
sest Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid asusid kohe läbirääkimistesse uue andmete
edastussüsteemi kokkuleppe sõlmimiseks.
Kokku andis 2015. aastal inspektsioon 8 luba andmete edastamiseks mittepiisava andmekaitse
tasemega riiki. Valdavalt puudutas andmete edastus vastutava ja volitatud töötleja vahelist
andmeedastust (nt infosüsteemide tehniline tugi asukohaga Indias).
Avaliku sektori andmeedastuslepingud
Loa taotlemise nõue kehtib sõltumata andmeedastaja liigist, st ka avaliku sektori asutustele.
Avaliku sektori andmeedastus toimub tavaliselt välislepingute alusel. See tähendab, et
välislepingu ettevalmistamisel tuleb selle projekt esitada meile heaks kiitmiseks.
Sotsiaalministeerium
esitas
meile
heaks
kiitmiseks
Eesti-Austraalia
sotsiaalkindlustuslepingu eelnõu, mis nägi ette piiriülese pensionikindlustuse, sh selle tarbeks
isikuandmete kontrollimise. Seletuskirjas oli märgitud, et Austraalias on Sotsiaalministeeriumi
hinnangul tagatud piisav andmekaitse tase seeläbi, et 2014. a on põhjalikult uuendatud
andmekaitset reguleerivat seadust.
Analüüsisime Austraalias kehtivat andmekaitset reguleerivat seadust (Privacy Act, vastu
võetud 1988, viimati muudetud 2015) ning leidsime (14.07.2015. a kiri 1.2.-4/15/1231), et
Austraalia seadus ei sätesta Eesti isikuandmete kaitse seadusega samaväärseid garantiisid
isikuandmete töötlemise osas. Erinevused puudutasid isikuandmete töötlemise õiguslikke
aluseid (nõusolekut nõutakse üksnes delikaatsete isikuandmete töötlemiseks), andmesubjekti
teavitamist ja andmetega tutvumise võimaldamist, andmete algsest kogumise eesmärgist
erineval eesmärgil kasutamist ning töötlemise turvalisuse tagamist.
Välislepingu alusel planeeritava andmeedastuse kontekstis pidasime problemaatiliseks siiski
üksnes viimast. Austraalia eraelu kaitse seaduses sisalduv nõuet tagada andmete turvalisus ning
õigsus, on sõnastuselt leebem meie IKSist – Austraalia seadus nõuab „asjaolusid arvestades
mõistlikke samme”. Sellest tulenevalt asusime seisukohale, et Sotsiaalministeerium peab olema
välja selgitanud ning veendunud, et Austraalia pädevas asutuses reaalselt rakendatakse
asjakohaseid turvameetmeid.
Heakskiidu andmisel võtsime arvesse ka lepingu seletuskirjas viidatud asjaolu, et lepingut ei
kohaldata isiku suhtes automaatselt, vaid see toimub isiku avalduse alusel (seega toimub isiku
andmete edastamine teise riiki isiku teadmisel).
Lõpueksamite, eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse
seaduse tundmise eksami andmekogu põhimääruse eelnõu kooskõlastamisel avastasime, et SA
Innovel on isikuandmete kaitse seaduse §-st 18 tulenevaid nõudeid eirates sõlmitud Venemaa
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ülikooliga leping vene keele riigieksami asenduseksami läbiviimiseks.17 Leping nägi ette Eesti
õpilaste andmete edastamise Venemaale, sisaldamata tingimusi isikuandmete kaitseks ning ka
edastatavate andmete koosseis ei tundunud asjakohane. Nõudsime (14.07.2015. a kiri 1.2.4/15/508), et SA Innove sõlmiks uueks
eksamiperioodiks (2016) uue lepingu, mis näeks ette
SA Innove edastab Venemaale
üksnes otseselt keeleeksami hindamiseks ning diplomi
gümnaasiumi vene keele riigieksami
väljastamiseks vajalike andmete edastamise, sisaldaks
andmekaitse tingimusi ning taotleks
meilt
sooritanute andmed
andmeedastuseks loa.
Andsime nõusoleku (11.12.2015 a kiri 1.2.-4/16/2195) andmeedastuseks uuendatud lepingu
projekti kohaselt; edastatakse eksami sooritaja nimi, isikukood ja eksamitulemused ning leping
sisaldab Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud tüüptingimusi.18

17

SA Innove ja Föderaalne riiklik eelarveline professionaalse kõrghariduse haridusasutus “Venemaa rahvaste
sõpruse ülikool“ vaheline leping.
18
juhis „Isikuandmete edastamine välisriiki“.
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11. ANDMEKOGUDE PIDAMINE
16. jaanuaril 2016 tuli meile Riigi Infosüsteemide Ametilt üle andmekogude üldjärelevalve
pädevus. Seadusemuudatusega on meil lisaks senistele pädevustele õigus teostada riiklikku ja
haldusjärelevalvet
andmekogude
asutamisel,
kasutuselevõtmisel,
pidamisel,
ümberkorraldamisel ja lõpetamisel.19
Seoses laienenud järelevalvepädevustega oleme ette valmistamas ulatuslikku andmekogude
järelevalvet 2016. aastal, võttes kõrgendatud tähelepanu alla need andmekogud, mis on a)
kaasatud planeeritavasse registripõhisesse rahvaloendusse, b) omavad ISKE turbeastet
„Kõrge“ või c) sisaldavad delikaatseid ja/või suures mahus isikuandmeid. Tähelepanu alt ei jää
välja ka andmekogud ja nende pidajad, kes on seni mingil põhjusel eiranud neile õigusaktidega
pandud kohustusi, olgu nendeks siis kohustus RIHAs esitada aktuaalseid andmeid või täita
etalonturbesüsteemi ISKE nõudeid.
2016. aastal oleme võtnud oma eesmärgiks andmekogude üldpilti korrastada, tagada eelkõige
kriitiliste andmekogude info õigsus riigi infosüsteemi haldussüsteemis RIHA, tuletades
andmekogu pidajatele meelde nende kohustusi ning rakendades vajadusel
ka sunnimeetmeid.
Esialgse seirega on 2016. a veebruari seisuga meie tähelepanu alla kaasatud
353 andmekogu, neist 95 (sh 21 turbeastmega „Kõrge“) puhul oleme
kogunud täiendavaid andmeid andmekogu hetkeolukorra kohta ning esmase
järelevalve alla on plaanis võtta neist omakorda 46 (sh 3 turbeastmega
„Kõrge“).
Oma järelevalvetegevuses lähtume avaliku teabe seaduses toodud andmekogu definitsioonist,20
mistõttu ei piirdu järelevalve vaid riigi institutsioonide poolt peetavate registrite ja
infosüsteemidega, vaid laieneb vajadusel ka teistele avalikke ülesandeid täitvatele
infosüsteemidele.
Avalikke ülesandeid täitvate andmekogude üldpilt annab alust muretsemiseks. Aastate jooksul
on Eestis loodud sadu kõikvõimalikke andmeid koondavaid andmekogusid, mis sisaldavad
lisaks riigi toimimisele vajalikele andmetele ka muljetavaldavas mahus Eesti inimeste
isikuandmeid. Kuna sageli ei suudeta erinevatel põhjustel tagada nende andmete turvalisust
õigusaktides määratud viisil, on põhjust tunda muret nii andmete õigsuse kui võimaliku isikute
põhiõiguste riive üle.

19

https://www.riigiteataja.ee/akt/106012016007#para45.
AvTS § 431 „Andmekogu on riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke ülesandeid
täitva eraõigusliku isiku infosüsteemis töödeldavate korrastatud andmete kogum, mis asutatakse ja mida
kasutatakse seaduses, selle alusel antud õigusaktis või rahvusvahelises lepingus sätestatud ülesannete täitmiseks.“
20
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RIHA menetlused
Jätkame andmekogudes isikuandmete säilitamise tähtaegade põhjendatuse kontrollimist.
Kooskõlastamisel kontrollime, kas a) säilitamistähtajad on
määratud ja mis dokumendiga, b) kas need on põhjendatud,
c) mis viisil tagatakse tähtaja saabumisel andmete Kontrollime:
kustutamine. Jätkuvalt on probleemiks põhjendamatult • kas säilitamistähtajad on määratud ja
pikad säilitamistähtajad, näiteks 2015. a Sotsiaalteenuste- ja mis dokumendiga,
toetuste andmeregistris (STAR) kõik andmed 110 aastat, • kas need on põhjendatud,
aukonsulite andmekogus kandidaatide andmed 30 a, • mis viisil tagatakse tähtaja saabumisel
Tallinna Maaregistri kõik andmed 75 a põhjendusega, et nii andmete kustutamine.
kaua kehtib juurdepääsupiirang.21
Samuti ei ole infosüsteemide loomisel mõeldud
automaatse kustutamise funktsionaalsusele.
Eesti riigi andmekogude vaheline
Teine prioriteetne suund oli andmekogu kasutamise
väga ulatuslik ristkasutus eeldab
tugevaid andmekaitselisi garantiisid kontrollimine. ISKE kohaselt on logimine kohustuslik.
Kuid palusime andmekogu pidajatel ka selgitada, kuidas
logide alusel andmekogu kasutamist kontrollitakse.
Automaatseid kontrollifunktsioone rakendatakse endiselt väga piiratud ulatuses ning pigem
infosüsteemi turvalisuse huvides. Logide alusel andmekogu kasutamise kontrollimine on
töömahukas ning kui seda tehakse väga harva, ei oma see väärkasutamist pärssivat toimet, sest
vahele jäämise tõenäosus on väga väike ning rikkumise tõendamine keeruline. Seetõttu tuleks
infosüsteemide arendajatel edaspidi oluliselt enam panustada väärkasutamise automatiseeritud
kontrollimisse. Eesti riigi andmekogude vaheline väga ulatuslik ristkasutus eeldab tugevaid
andmekaitselisi garantiisid – väga läbimõeldud säilitamistähtajad, rangelt kontrollitud ja
põhjendatud juurdepääsude andmine, efektiivne kasutuskontroll, tõhus vastutusele võtmine ja
karistamine. Praegu esineb puudujääke kõigis nimetatutes.
Juurdepääsude andmisel peaks lähtuma minimaalsusest – mida vähem inimesi saab
juurdepääsu, seda väiksem on ka kaasnev kontrollivajadus. Näiteks harva esineva
päringuvajaduse korral ei pea andma püsivat juurdepääsu, vaid saab anda ajutise juurdepääsu
või näha ette, et päringud teeb asutuses üks isik, kes siis ühtlasi kontrollib kolleegide
päringutaotlusi ja vastutab nende põhjendatuse eest.
RIHAs on üheks mittekooskõlastamise põhjuseks tihti asutamisele esitatud andmekogu puhul
RIHA andmestiku täitmata jätmine, mistõttu pole võimalik saada mitte mingit ettekujutust
sellest, mida tegema hakatakse või miks selleks andmekogu vaja luua on (näiteks
arestikorralduste edastamise infosüsteem või Interneti väliskaubandus: sularaha). Selline
tegevus raiskab lubamatult nii andmekogu pidaja enda kui kooskõlastajate ressurssi. Kusjuures
põhjuseks ei saa olla info puudumine, sest tavaliselt on sel hetkel juba riigihange toimunud ning
arendused tegemisel. Järelikult peab olemas olema vähemalt riigihanke dokumentatsioon ja
mingi üldine kirjeldus sellest, mida hangitakse.
Ka juba olemasolevate ning kaua tegutsenud andmekogude puhul on RIHAsse laetud tehniline
dokumentatsioon tihti väga napp või puudub üldse.

21
Aukonsulite andmekogu ning Tallinna Maaregistri andmete säilitamistähtaeg muudeti kooskõlastamismenetluse
tulemusena. STARi andmete säilitamise tähtaja osas on Sotsiaalministeerium andnud lubaduse 2016. a kehtestada
põhjendatud säilitamistähtajad sõltuvalt konkreetsete andmete töötlemise eesmärgist.
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Juriidilises mõttes üks andmekogu võib RIHAs olla kirjeldatud paljude eraldi kirjetena, nt
alaminfosüsteemidena või rakendustena (vt allpool Maksu- ja Tolliameti näidet). Tihti
kirjeldatakse näiteks eraldi e-teenuste portaal, mille kaudu isikud saavad asutusega suhelda ja
kust andmed liiguvad otse andmekogusse. Seejuures unustatakse aga tihti ära, et kõik need
alaminfosüsteemid ning rakendused peavad mahtuma põhiandmekogu õigusliku
regulatsiooni alla. Sestap tuleks alati enne üle vaadata, kas andmekogu põhimäärus katab ikka
kõiki andmekogu (RIHAs eraldi kirjeldatud) osasid. Samuti ei kooskõlasta me
alaminfosüsteemi enne üleminfosüsteemi enda kooskõlastamist.
Pärast märkuste saamist asusid mitmed andmekogu pidajad puuduste kõrvaldamise asemel
otsima võimalust RIHA kooskõlastamismenetlust üldse vältida (Järva-Jaani jäätmevaldajate
register, mobilisatsiooniregister, Rahapesu andmebüroo andmekogu RABIS, Rae valla
geoinfosüsteem).
Tihti küsitakse, milliseid põhimäärusi võiks eeskujuks võtta. Oma põhjalikkuse poolest
tasuks eeskujuks tuua Tallinna linna andmekogude põhimäärused 22 ning
kohtutäiturimäärustikus olevad täitemenetlusregistri sätted.
Siseministeeriumi haldusala andmekogud
Enim probleeme on Siseministeeriumi haldusala andmekogudega. Peamised probleemid on
ISKE rakendamise ja auditeerimisega (mh rahvastikuregister) ning andmekoosseisuga. Samuti
on tüüpiline, et vähemalt ühel korral esitatakse iga SiM haldusala andmekogu
kooskõlastamisele täitmata RIHA andmestikuga. Nii näiteks esitati asutamise
kooskõlastamisele Piiri- ja migratsiooni valdkonna biomeetria puhver, millest jäi täiesti
arusaamatuks, mis eesmärgil ja mida teha tahetakse (paistis pigem olevat isikut tõendavate
dokumentide andmekogu teenus, kuid ikkagi arusaamatu, kellele ja mis eesmärgil seda teenust
pakkuda tahetakse).
2015. a esitati kasutuselevõtu kooskõlastamisele Rahapesu andmebüroo andmekogu RABIS,
mis tegutseb alates 1999. aastast. Andmekogul on ISKE rakendamata, pole teada, kas ja millega
on reguleeritud andmete säilitamise tähtaeg ning kas on kehtestatud RABISe kasutamise kord.
Pärast mittekooskõlastust tuli Politsei- ja Piirivalveamet mõttele, et RABIS on asutusesisene
andmekogu ja seda ei pea AKIga kooskõlastama RIHAs. Isegi kui RIHA pidamist reguleeriva
määruse kohaselt võib RABISt pidada asutusesiseseks andmekoguks, siis ISKE rakendamisest
ning andmekaitsenõuete täitmisest ning meie järelevalvepädevusest see ikkagi RABISt ei
vabasta. RIHA kooskõlastusmenetluse asemel võime alustada ka haldusjärelevalve avaliku
teabe seaduse alusel.
Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu on alates asutamisest 2010. aastal esitatud RIHAs 5l korral kooskõlastamisele ning sai lõpuks ka kooskõlastatud. Siseministeeriumil on sõlmitud
piiriületuse ootejärjekorra elektrooniliseks pidamiseks haldusleping GoSwift OÜ-ga ning
reaalselt süsteem töötab ja on interneti kaudu kasutatav piiriületuse järjekorra broneerimiseks
ning seotud lisateenuste tellimiseks. Esinesid probleemid nii RIHA andmestiku täitmisel
(algselt üldse täitmata, siis vigaselt – nt ISKE osas oli märgitud, et kuulub rakendamisele, kuid
rakendamist pole alustatud) kui ka arusaamatused seoses andmekoosseisu ning
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säilitamistähtajaga. Alles SiM, AKI ja GoSwift kohtumisel sai selgeks, milliseid andmeid mis
eesmärgil ja kui kaua on vaja töödelda.
Kahel korral käis 2015. a kooskõlastamisel ka Piirikontrolli andmekogu PIKO, sest RIHAs
kirjeldatud andmekoosseis ei klappinud põhimäärusega. Kooskõlastuse sai andmekogu
tingimusega, et põhimääruses tehakse kokkulepitud muudatused (põhimäärus peab katma
teistest andmekogudest PIKOSse imporditavad andmed).
Broneeringuinfosüsteem esitati asutamise kooskõlastamisele täitmata andmestikuga. Kuivõrd
paralleelselt käis 2015. a kooskõlastamisel riigipiiri seaduse muudatused ning
broneeringuinfosüsteemi põhimääruse eelnõu, siis oli meil hulgaliselt küsimusi ja märkusi.
Euroopa Liidus on ette valmistamisel EL välispiiri üleste lendude broneeriguinfo kogumist
reguleeriva direktiivi eelnõu, mille kohaselt peavad lennuettevõtjad edastama lendude
broneerimise ning lennule registreerimise info igas liikmesriigis määratud kesksele
broneeringuinfo töötlemise üksusele. Eestis on selleks üksuseks kavandatud Politsei- ja
Piirivalveamet. Broneeringuinfo kogumise ja töötlemise ainus lubatud eesmärk on
terrorikuritegude ning raskete kuritegude avastamine, ennetamine ja menetlemine. Direktiivi
eelnõud on korduvalt muudetud, kuid viimase versiooni 23 kohaselt säilitatakse isikustatud
broneeringuinfot 5 päeva ning pseudoanonümiseeritult24 veel 6 kuud. Eelnõu kohaselt teostab
keskne üksus eelnevalt kindlaksmääratud riskikriteeriumide alusel info analüüsi ning edastab
positiivsed tulemused kuritegude menetlejatele. Samuti oleks menetlejatel õigus igakordse
põhjendatud päringu alusel saada keskselt üksuselt väljavõtteid. Direktiiv on mõeldud
reguleerima küll üksnes EL välispiiri üleseid lende, kuid sätestab, et juhul, kui liikmesriik tagab
rakendada ka EL siselendudele samasugust regulatsiooni, kohaldub direktiiv ikkagi ka neile.
Lisaks näeb direktiivi eelnõu ette, et broneeringuinfo töötlemise üksuses peab olema
andmekaitse eest vastutav isik, kes kontrollib töötlemist.
Eestis aga võeti 2015. a vastu riigipiiri seaduse muudatused, mille
kohaselt kogub PPA kõikide lendude infot, st ka EL siseseid ning
säilitab isikustatult 2 aastat ning pseudoanonümiseeritult 5 aastat.
Samuti võimaldatakse Maksu- ja Tolliametile ning Kaitsepolitseile
püsiv otsejuurdepääs andmetele.

Politsei kogub kõigi Eesti õhupiiri
ületamiseks lennubroneeringu
teinud inimeste andmed ja
säilitab 5 aastat. Otsejuurdepääs
andmetele on ka maksuametil ja
Kaitsepolitseil.

Meie poolt eeltoodud vastuolude kohta eelnõu kooskõlastamisel
tehtud märkustele on Siseministeerium vastuseks märkinud, et
„Kuna direktiivi teksti ei ole vastu võetud siis kõnesoleva
valdkonna reguleerimine on iga liikmesriigi enda pädevuses. Hetkel, millal antakse vastuvõetud
direktiivi teksti üle võtmiseks tähtaeg, tuleb liikmesriikidel oma siseriiklik regulatsioon viia
kooskõlla direktiivi tekstiga.“.

RIHAs kooskõlastamisel juhtisime tähelepanu veel sellele, et lennuki meeskonna nimekirja
kogumist ei näe seadus ette, regulatsioon puudutab üksnes reisijaid; segadust tekitas jutt
Teabeameti juurdepääsust ning arusaamatu oli ka teiste andmekogudega (andmete analüüsil
kasutatakse mitmete teiste andmekogude andmeid) andmevahetuse kord. Samuti soovisime
selgitusi, kui palju ametnikke saab kokkuvõttes juurdepääsu ning kuidas korraldatakse logimine
ning logide alusel andmekogu kasutamise kontroll. Ilmselgelt on tegemist huvitava sisuga
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andmekoguga (kes kuhu ja kellega koos reisib, kui palju maksis, kes maksis), mille kasutamise
üle peab olema range järelevalve.
2015. a esitati esimest korda kooskõlastamisele ka 15 aastat tagasi loodud Viisaregister.
Kooskõlastust ei saanud, sest andmete koosseis ei klappinud mitte kuidagi viisaregistri
põhimäärusega, tehniline dokumentatsioon puudu, alam- ja üleminfosüsteemid RIHAs
omavahel sidumata, õigusliku aluse lahtris viited ammu kehtetuks muutunud redaktsioonidele,
pooltel andmeobjektidel täitmata lahter, et mis andmekogu põhiandmetega on tegemist. Samuti
tekkis küsimus, mis tehakse andmetega pärast 5 a säilitamistähtaja saabumist – kas hävitatakse
(ning kas selleks on loodud automatiseeritud funktsionaalsus). Viisaregistri osas viisime 2015.
a läbi ka järelevalvemenetluse, loe aastaettekande siseturvalisuse peatükist.
Rahandusministeeriumi haldusala andmekogud
Eelmisel aastal vaatas Maksu- ja Tolliamet üle oma andmekogude korralduse, mille tulemusel
asus seisukohale (03.09.2015 nr 1.1-5/021255-3), et Maksu- ja Tolliametil on vaid üks
andmekogu – maksukohustuslaste register, kõik ülejäänud (RIHAs 31 kirjet) on selle
alaminfosüsteemid või rakendused. Seejuures soovib Maksu- ja Tolliamet maksukohustuslaste
registri alla paigutada ka tolli andmekogud, mis ei ole seotud maksudega, vaid näiteks kauba
deklareerimiskohustusega piiril (nt ekspordi ja impordi kontrollisüsteemid, Interneti
väliskaubandus). Maksukohustuslaste registri õiguslik alus on maksukorralduse seaduses ning
see ei kata kuidagi maksudega mitteseotud tollitoiminguid. Sellest tulenevalt ei anna me
kasutuselevõtu kooskõlastust tolli andmekogudele seni, kuni seadusesse tekitatakse õiguslik
alus.
Samas üldiselt on Maksu- ja Tolliameti infosüsteemid RIHAs võrreldes paljude teiste asutuste
andmekogudega paremini kirjeldatud, mh on Maksu- ja Tolliamet esitanud oma infosüsteemide
skeemi.
Maksukohustuslaste registri alaminfosüsteemina (maksukorralduse seaduse andmekogu sätteid
täiendati vastavalt) esitati kooskõlastamisele eelmisel aastal ka nõuete arvestuse programm
(NAP), mis on riigi avalik-õiguslike nõuete arvestamiseks mõeldud infosüsteem. NAPi
peaks hakkama kasutatavad asutused, kes loovad dokumente, mille kohaselt riigile tekib mingi
nõue (nt riigilõivud, trahvid). Tegemist on andmekaitse seisukohast olulise andmekoguga, sest
hakkab sisaldama delikaatseid isikuandmeid ning muidu tundlikke andmeid ning erinevalt
muudest Maksu- ja Tolliameti infosüsteemidest saab NAPl olema teadmata arv kasutajaid
kõikvõimalikest asutustest. Jätsime NAPi kooskõlastamata, sest teadmata oli andmete
säilitamise tähtaeg, juurdepääsude korraldus, andmekoosseis ning volitatud töötlejate nimekiri
olid puudulikud, delikaatsed isikuandmed jäetud märkimata.
Hasartmängu mängimisega piirangute isikute nimekiri. Alates 2016 saab nimekirja kanda
ka klassikalise loterii mängimise piiranguid ning loteriipiletite müüjatele tehti kohustuseks
kontrollida enne pileti müüki andmekogust, ega isikul ei ole piirangut. Igast päringust jääb aga
logi maha ning logide kaudu tekib andmekogu ka kõigist neist, kel pole piiranguid. Logimine
on vajalik IKS § 25 alusel, et kontrollida, ega müügikohtade töötajad ei teeks andmekogusse
päringuid ilma õigusliku aluseta. Samas väärib igati arutamist, mis on eraelu puutumatuse
kaitsmise seisukohast olulisem. Logid võimaldavad küll kontrollida, ega keegi kusagil ei tee
mõne tuttava või tuntud isiku kohta negatiivse vastusega päringut (st vastus, et pole nimekirja
kantud), kuid samas tekitavad ülevaate ülevaade kõigist lotomängijatest. Andmekogusse kantud
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isikute kohta tehtud päringutes ei ole küsimus – sellised päringud tuleb kindlasti logida (juba
selleks, et kontrollida, kas mängukoht on täitnud kontrollimise nõuet).
Liikluskindlustuse register. 2001. aastal võeti kasutusele Liikluskindlustuse register, milles
töödeldakse andmeid eelkõige liikluskindlustuse lepingute sõlmimiseks ja täitmise tagamiseks
ning kindlustusjuhtumite lahendamiseks. Registri vastutav töötleja on Liikluskindlustuse Fond.
Liikluskindlustuse register esitati asutamise kooskõlastamiseks 2008. aastal, lõpliku asutamise
kooskõlastamise sai register märtsis 2015 (taotledes seda kuuendat korda). Ja seegi meie
kooskõlastus oli tingimuslik. Lisaks väiksematele tähelepanekutele ja ettepanekutele, oli
suurimaks probleemiks algusest peale olnud asjaolu, et Liikluskindlustuse registri puhul ei
rakendata ISKE turvameetmeid. Avaliku teabe seadus näeb ette, et
riigi infosüsteemi kuuluvatel (st ka x-teega liidestatud) riigi ja
kohaliku omavalitsuse andmekogudel on kohustus rakendada Liikluskindlustuse Fond on
infosüsteemide turvameetmete süsteemi ISKE-t. Liikluskindlustus seisukohal, et Liikluskindlustuse
Fond on seisukohal, et ISKE rakendamine ei ole registri puhul registrile ei ole ISKE
kohustuslik, kuna tegemist ei ole riigi andmekoguga, hoolimata rakendamine kohustuslik
sellest, et register on loodud seaduse alusel seaduses ettenähtud
ülesannete täitmiseks.
Septembris 2015 esitas Fond registri RIHA-s kasutusele võtmise kooskõlastamiseks. Kuna
oleme endiselt seisukohal, et registri puhul on ISKE rakendamine kohustuslik ning antud
seisukohta jagab ka Riigi Infosüsteemide Amet, siis Liikluskindlustuse registrile ei antud
kasutusele võtmise kooskõlastust. Edasise järelevalvega ISKE rakendamise osas tegeleb Riigi
Infosüsteemide Amet.
Justiitsministeeriumi haldusala andmekogud
Justiitsministeeriumi haldusalas on üldiselt andmekogud RIHAs kaasajastatud. Probleemid
seonduvad karistusregistriga. 2015. a esitati kasutusele võtmise kooskõlastusele E-toimiku
lihtsate päringute andmekogu. Me ei kooskõlastanud, sest jääb arusaamatuks, milline RIHA
kannetest tuleks lugeda seaduse mõttes õigeks karistusregistriks, kui kõik päringud tehakse „Etoimik liht” kaudu, samas RIHAs on olemas ka karistusregistri
nimeline andmekogu (Registrite ja Infosüsteemide Keskuse väitel
karistusregistri nimeline andmekogu RIHAs on vana register, mida Karistusregister vajab
enam kasutata). Andmekoosseis ei vasta karistusregistri seadusele. RIHAs korrastamist
RIHA andmetel on E-toimik liht auditeerimata. Kõrge taseme korral
on auditeerimine kohustuslik iga 2 aasta tagant.
Probleemsed on ka Riiklik sõrmejälgede register ja riiklik DNA register, mis on RIHAs
endiselt läbinud üksnes asutamise kooskõlastamise ja seda ka märkustega. Üksnes asutamise
kooskõlastuse on läbinud ka Maksekäsu kiirmenetluse infosüsteem.
Omavalitsuste andmekogud
Omavalitused kasutavad tihti standardlahendusi, mille RIHAs registreerib tarkvara arendaja
(näiteks kalmistute register, mille on arendanud AS SPIN TEK) või tellija (nt
Rahandusministeerium kohalike omavalitsuste teenusportaali ning kohalike omavalitsuste
menetluskeskkonna). Arendaja või tellija koostab sel juhul ka andmekogu põhimääruse näidise,
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mida omavalitsused saavad kasutada, kui nad standardlahenduse kasutusele võtavad.
Omavalitsused registreeritakse RIHAs standardlahenduse kasutajateks.
Enda poolt asutatud ja arendatud infosüsteeme kooskõlastavad omavalitsused RIHAs väga
vähe. Erinevalt kõigist teistest omavalitsustest on Tallinna linn RIHAs registreerinud kõik oma
andmekogud (ca 50 kirjet). Tallinna linna andmekogude
andmed on RIHAs aktualiseeritud ning kooskõlastused
Erinevalt teistest omavalitsustest on
enamjaolt probleemideta. Põhimäärused on eriti just
Tallinna linn RIHAs registreerinud
kasutajagruppide osas põhjalikud ning oleme neid tihti
kõik oma andmekogud (ca 50 kirjet).
ka teistele eeskujuks toonud.

2016. a prioriteetide hulka kuuluvad Sotsiaalministeeriumi haldusalas olevad, sh
töövõimereformiga seotud andmekogud. Töötukassa Töövõime hindamiste ja toetuste
andmekogu esitati küll juba 2015. a lõpus RIHAs kooskõlastamisele, kuid jäi läbi vaatamata,
sest RIHA andmestik oli täitmata. Selgitasime, et andmekaitse seisukohast on tegemist olulise
tähtsusega andmekoguga, mille osas soovime andmekogu enne kasutuselevõttu reaalselt üle
vaadata.
Sotsiaalministeeriumi haldusalasse puutuvalt märgime, et 2015. a esitati RIHAs
kooskõlastamisele Eesti HIV-positiivsete patsientide andmekogu. Tegemist ei ole aga
avaliku teabe seaduse mõttes andmekoguga, sest seda peab omal algatusel
Eesti
Infektsioonhaiguste selts, kes andmekogu pidamise näol ei täida ühtegi seaduses sätestatud
avalikku ülesannet. Andmekogusse kogutakse patsientide andmed nõusoleku alusel. Riiklikult
kogutakse samuti HIVi nakatunute andmeid nakkushaiguste registrisse. Teadaolevalt on Eesti
Infektsioonhaiguste Selts ning Sotsiaalministeerium pidanud läbirääkimisi seltsi poolt peetava
andmekogu riigistamise võimaluste üle, kuid see eeldaks ilmselt kõigilt andmesubjektidelt
selleks uue nõusoleku küsimist.
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12. VÄÄRTEOASJAD
2015. aastal alustasime 24 väärteomenetlust, neist 14 korral määrati trahvi ja 2 menetlust
lõpetati. Kõikidel juhtudel oli tegemist isikuandmete kaitse seaduse rikkumisega. Suurim
määratud trahvisumma oli 160 eurot, väikseim 16 eurot.
2015. aastal viisime läbi kohalike omavalitsuste veebilehtede seire (loe avaliku teabe peatükist),
mille käigus tuvastatud rikkumiste osas viisime läbi 7 väärteomenetlust. Rikkumiste sisu oli
kõikidel juhtudel sama, st delikaatsetele isikuandmetele juurdepääsu võimaldamine
dokumendiregistris. Menetluste kestel selgus, et rikkumised olid põhjustatud kolmest asjaolust:
1) asendati isikut, kelle põhitööülesanneteks on dokumentide registreerimine, 2) dokumentide
edastaja (nt kohus, politsei) ei olnud dokumendile ise piirangut peale pannud, 3) registreerija ei
pannud dokumendil olevat piirangut tähele.

Meditsiinitöötaja tegi
tervise infosüsteemis
258 õigusliku aluseta
päringut

3 väärteomenetlust viidi läbi meditsiinitöötaja suhtes, kes vaatasid ilma
õigusliku aluseta isikute terviseandmeid tervise infosüsteemis. Kahe
menetluse raames tuvastati 10-20 õigusliku aluseta tehtud päringut ning ühel
juhul oli kahe isiku suhtes õigusliku aluseta tehtud päringute koguarv 258.
Trahvid määrasime vastavalt 64, 80 ja 160 eurot.

Menetlused alustasime kaebuste alusel, st isikud olid ise kontrollinud, kes
nende andmeid e-tervise infosüsteemis vaadanud on. Rahvastikuregistri pidajaga analoogset
koostööd e-tervise infosüsteemi osas meil Sotsiaalministeeriumi ega E-Tervise Sihtasutustega
endiselt pole õnnestunud käima saada.
5 väärteomenetlust alustasime politsei infosüsteemi Erinevalt politseist ja Siseministeeriumist ei
POLIS väärkasutamise üle. Võrreldes varasemate tee Sotsiaalministeeriumi ega E-Tervise
aastatega ei tehta POLISesse enam niivõrd päringuid Sihtasutus meiega koostööd tervise
uudishimust või pere- ja suhteprobleemide infosüsteemi väärkasutajate osas
lahendamistest kantuna, vaid vaadatakse iseenda ning
oma lähedaste andmeid, eeldades, et selliste päringute
tegemine on õiguspärane. Samuti arvatakse, et päringuid ei ole selliselt fikseeritud, et
tagantjärgi on võimalik õiguslikku alust kindlaks teha. Sooritatud päringute arv ühe väärteo
lõikes oli 2-10 päringut.
Positiivsena toome välja väga hea koostöö Politsei-ja Piirivalveameti sisekontrollibürooga ning
suurenenud teadlikkuse politseiametnike hulgas.
Viimast ei saa öelda küll kõigi politsei pressiesindajate suhtes. Nimelt menetlesime eelmisel
aastal politsei pressiesindaja poolt Õhtulehele antud kommentaari (vastus teabenõudele)
surnukeha leidmise kohta. Tegemist oli teadmata kadunud isikuga, kelle lähedased ei olnud
soovinud avalikkuse teavitamise abil kadunu otsimist. Sellele vaatamata andis pressiesindaja
ajalehele kommentaari, et kadunu leiti metsast ning esialgsetel andmetel oli tegemist suitsiidiga.
Seejuures nimetati isikut nimepidi. Kommentaari andmisel oli pressiesindaja ise rõhutanud, et
tegemist on 100% delikaatse infoga ning palunud ajakirjanikul juhtunut lehes mitte kajastada.
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Väärteomenetluses (ja edasises kohtumenetluses) ei nõustunud pressiesindaja aga talle esitatud
süüdistusega ning ei saanud aru, et ta oleks üldse midagi valesti teinud. Pressiesindaja arvates
on suitsiid täiesti tavapärane nähtus, millel ei ole inimese psüühikaga absoluutselt mitte mingit
seost. Kahetsusväärselt ei olnud pressiesindaja tegelikult
sisuliselt kursis politsei enda sisereeglitega ega andmete
juurdepääsupiirangutega. Ja seda vaatamata asjaolule, et
Politsei pressiesindaja arvates on
kevadel oli politseis läbi viidud sama pressiesindaja osalusel
suitsiid täiesti tavapärane nähtus,
25
distsiplinaarmenetlus
analoogses
asjas.
millel ei ole inimese psüühikaga
Distsiplinaarmenetluse
kokkuvõttes
oli
politsei
absoluutselt mitte mingit seost.
sisekontrollibüroo välja toonud kõik asjakohased õigusnormid
ning politsei sisereeglid, millega selline teguviis vastuolus oli.
Justkui kinnituseks oma teguviisi õigsuse kohta andis politsei sama prefektuur päev pärast
kohtuistungit ajakirjandusele jälle välja isikustatud info enesetapu sooritamise kohta.
Saamaks üldist ülevaadet sellest, kuidas õiguskaitseorganid on enesetappude meedias
kajastamisel osalenud ning kas tõesti selline väärpraktika vohabki, vaatasime üle viimase 10 a
jooksul avaldatud, Google otsingumooroti kaudu leitavad uudisted ja teated, milles on
kommentaari andnud või mille on ise avaldanud kas politsei, prokuratuur või
Justiitsministeerium. Leidsime 10 a kohta 13 juhtumit, millest kahes on avaldatud isiku täisnimi
(ja mis on seega ka isiku nime järgi internetist leitavad).
Rahavastikuregistrisse tehtud õigusliku aluseta päringuid menetlesime kolmel korral. Registri
kasutajad on küll aru saanud, milleks neile juurdepääs loodud on, kuid nad ei ole seda endale
teadvustanud, sest päringud on reeglina ajendatud uudishimust (ala millal naabril sünnipäev on
või mis aadressil lapsepõlve sõbranna elab). Siseministeeriumi rahvastikutoimingute
osakonnaga on meil väärkasutamiste osas samuti väga hea koostöö. Siseministeerium kontrollib
süstemaatiliselt rahvastikuregistri päringute logisid ning edastab avastatud väärkasutused meile
väärteo korras menetlemiseks.

25

Ajakirjandusse lekkis isikustatud info süüdistatava poolt arestikambris sooritatud enesetapukatse kohta.
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13. ÕIGUSAKTIDE EELNÕUD
Kokku avaldasime arvamust 35 õigusakti eelnõu kohta. Alljärgnevalt on välja toodud üksnes
probleemsemad eelnõud.
1)
Statsionaarse
automaatse
liiklusjärelevalvesüsteemi
andmekogu põhimääruse muudatused
Muudatused seondusid sellega, et liiklusseaduse 1. mail 2015
jõustunud muudatus lubab liikluskaameraid kasutada ka kohalikel
teedel (nt linnades). Põhimääruses sooviti kaamerad kasutusele võtta
lisaks kiiruse mõõtmisele ka punase fooritule eiramise, bussiraja
ebaseadusliku kasutamise ning liikluskindlustuse ja ülevaatuse
puudumise tuvastamiseks. Eelnõuga sooviti ette näha kõikide
kaamera vaatevälja jäävate mootorsõidukite pildistamine/filmimine
ja seejärel nende suhtes teistesse andmekogudesse päringute
tegemine, et selgitada välja, kes neist seadusi rikuvad. Eelnõu
tekstist ei olnud võimalik aru saada, mis andmeid kelle kohta, kes mis hetkel kogub, töötleb ja
säilitab. Eelnõuga nähti ette, et andmekogu volitatud töötleja on kohalik omavalitsus, kellel aga
pole eelpoolnimetatud väärtegude osas pädevust.
Selgitasime, et automaatne liiklusjärelevalvesüsteem eeldab, et süsteem suudab rikkujad
automaatselt välja selekteerida. Kui kaamera lihtsalt filmib
pidevat liiklusvoogu ja seejärel inimene salvestis läbi vaatab
tuvastamaks rikkumisi, ei ole tegemist enam automaatse automaatne liiklusjärelevalvesüsteem
liiklusjärelevalvesüsteemiga. Nõudsime, et automaatse eeldab, et süsteem suudab rikkujad
liiklusjärelevalvesüsteemi
andmetöötlusprotsess
oleks automaatselt välja selekteerida
õigusaktides selgelt ja inimesele arusaadavalt lahti kirjutatud.
Märkuste ja kohtumise tulemusel jäid eelnõust välja
omavalitsus volitatud töötlejana, ülevaatuse, kindlustuse ning ühissõidukiraja kontroll.
2) Liiklusõnnetuste andmekogu põhimäärus
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium saatis kooskõlastamisele uue andmekogu
asutamise, kuhu kogutaks erinevatest asutustest ja andmekogudest (sh tervise infosüsteemist)
kokku kõikvõimalikud andmed kõigi liiklusõnnetuste kohta. Andmed sooviti teha avalikult
kasutatavaks.
Inimesel on õigus otsustada oma andmete kasutamise ja eraelu piiride üle. Riik peaks seda
õigust kitsendama siis, kui selleks on selge vajadus. Eelnõust jäi mulje, et luuakse uus
andmekogu, nähes seadusega ette suure hulga detailsete isikuandmete kokkukorjamise üksnes
selleks, et pakkuda neid üldsusele eesmärgil, et ehk keegi tahab neid kasutada.

Ilma arusaadava eesmärgita isikuandmete
kokkukogumine ning avalikustamine suure
tõenäosusega tuvastataval viisil on täiesti
vastuvõetamatu
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Seletuskirja kohaselt hakatakse andmeid üldsusele
pakkuma ilma inimese nime ja isikukoodita ehk
umbisikustatult
(anonümiseeritult).
Eelnõu
vastuvõtmisel võiks igaüks iga liiklusõnnetuses
osalenu kohta saada infot, mis lubab inimese ära
tunda ka ilma nime ja isikukoodita.

Muuhulgas saab teada liiklusõnnetuses kannatanu täpse elukoha aadressi, soo, vanuse, pikkuse,
kaalu, õnnetuses tähtsust omava terviserikke, õnnetuses saadud vigastuse raskusastme, sõiduki
andmed, avarii toimumise täpse aja, koha ja isegi fotod.
Eelnõu koostajate arusaam, et sellise andmehulga juures jääb avariis kannatanu anonüümseks,
on naiivne.
Ilma arusaadava eesmärgita isikuandmete kokkukogumine ning avalikustamine suure
tõenäosusega tuvastataval viisil on isikuandmete kaitse seisukohast täiesti vastuvõetamatu.26
3) Töövõimereform ja tervise infosüsteemi strateegia
2015. a suvel käis kooskõlastamisel töövõimetoetuse seaduse muudatused, eelnõu saadeti
arvamuse avaldamiseks ka Andmekaitse Inspektsioonile. Pärast avalikku kooskõlastusringi
lisati aga eelnõusse säte, mis oleks andnud kindlustusandjale otsejuurdepääsu tervise
infosüsteemile (edaspidi TIS). Kuivõrd eelnõu oli selleks hetkeks juba esitatud Riigikogu
menetlusse, jäi meil üle üksnes pöörduda otse Riigikogu sotsiaalkomisjoni poole. 27 Olime
nimelt seisukohal, et kindlustusandjatele otsejuurdepääsu andmine on põhjendamatu ning
tuleb eelnõust igal juhul välja jätta.
Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium ning kindlustusandjad kaitsesid sätet Riigikogu
sotsiaalkomisjonis põhjendusega, et kindlustusandjal ei ole muidu võimalik tuvastada
liiklusõnnetustega põhjustatud tervisekahju ning et juurdepääs antaks üksnes inimese enda
nõusolekul.
Asusime seisukohale, et kindlustusandjatele ei tohi anda otsejuurdepääsu e-tervisele, ning seda
isegi mitte inimese enda nõusolekul. Sest nõusolek hakkaks paiknema tüüptingimustes ning
inimesel poleks tegelikult võimalik valida, kas ta selle annab või mitte. Kohustusliku
liikluskindlustuse puhul ei ole ka võimalust leping üldse sõlmimata jätta.
Tervise infosüsteem on kogu rahvast hõlmav, sunduslik, inimese kõige intiimsema sfääri
andmeid sisaldav andmekogu. Seejuures kogutakse andmeid sõltumata sellest, kes teenuse
eest tasub; TISi tuleb esitada andmed ka patsiendi enda poolt kinni makstud psühhiaatri
külastuse kohta. TISi on andmed kogutud inimesele parema tervishoiuteenuse osutamiseks.
Selliselt kogutud andmetele otsejuurdepääsu andmist muudel eesmärkidel saab õigustada
üksnes väga ülekaalukas avalik huvi ning tingimusel, et olukorra lahendamiseks
puuduvad muud, inimese põhiõigusi vähem riivavad meetmed.
Järjest enam asutusi ning organisatsioone avaldavad Sotsiaalministeeriumile survet saamaks
otsejuurdepääs TIS-le muul kui tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil. Juurdepääsu andmine
TIS-ile ei saa toimuda kahe asutuse vahelise
kokkuleppe alusel või huvigrupi lobitöö
tulemusel.
See
otsustus
eeldab Juurdepääsu andmine tervise infosüsteemile ei saa
laiapõhjalisemat ühiskondlikku dialoogi. toimuda kahe asutuse vahelise kokkuleppe alusel
Tervise infosüsteemi kasutamine muudel või huvigrupi lobitöö tulemusel. Selline otsus
eesmärkidel õõnestab aga süsteemi enda eeldab laiapõhjalist ühiskondlikku dialoogi.
usaldusväärsust nii patsientide kui arstide
hulgas.
26
27

Täpsemalt loe Andmekaitse Inspektsiooni arvamust 22.09.2015 nr 1.2.-4/15/1701.
Andmekaitse Inspektsiooni 19.10.2015. a kiri nr 1.2.-4/15/1976 Riigikogu Sotsiaalkomisjonile.
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Inimesel on enesemääramisõigus seoses talle osutatavate tervishoiuteenustega. Inimene võib
valida, kas ta soovib üldse ravi ja kas ta maksab selle eest ise või kasutab Haigekassa poolt
tasutud teenuseid. Seevastu ravimise kohta käivate andmete osas on inimene
enesemääramisõigusest ilma jäetud. Andmed tuleb kohustuslikus korras TISi edastada ja
edasi võib seadusandja otsustada nendega teha mida iganes. Tõsi, inimesele on jäetud võimalus
andmed sulgeda, aga praktikas on see vähemalt praegu paljuski illusoorne, sest inimesed isegi
õieti veel ei tea, mis see TIS on. Ning lisaks võib seadusandja otsustada, et vaatamata andmete
sulgemisele võib neid siiski kasutada mingil eesmärgil. Näide sellest on olemas – TISi andmeid
saab kasutada Tervise Arengu Instituut ka siis, kui inimene on need arstile sulgenud.
Kui seadusega eiratakse inimese enesemääramisõigust, nähes ette andmete kasutamise
kõikvõimalikeks muudeks eesmärkideks, tuleb ka andmete TISi edastamine muuta
vabatahtlikuks. Vaid siis, kui inimesele on algusest peale teada, kes ja millistel eesmärkidel
tema andmetele juurdepääsu saavad, saab inimene langetada kaalutletud otsuse, kas ta on nõus
oma terviseandmed riigi kätte usaldama.
Ka ei peaks riik andma eraõiguslikule juriidilisele isikule tema äritegevuse raames juurdepääsu
tagajärgede kinnimaksmise hinnaga. Igasuguse otsejuurdepääsu andmisega kaasneb ka
kuritarvitamise risk. Ei ole mõtet arutleda selle üle, kui usaldusväärne üks või teine
organisatsioon on – fakt on see, et koos juurdepääsudega kaasneb ka ebaseaduslik andmete
vaatamine.
Menetleme pidevalt andmekogudesse ilma õigusliku aluseta, reeglina isiklikust huvist või
tuttavate soovil tehtud päringuid. Väärteomenetlus on aga riigile kallis ning ajakulukas
menetlus, mis tähendab, et ühe rikkumise peale kulub palju ressurssi. Kui vahelejäämise oht on
väike, ei mõju ka potentsiaalne väärteomenetlus (ja väike trahv) hirmutavalt. Ebaseaduslikke
päringuid teevad nii arstid, kohtuametnikud kui
politseinikud. Täiesti asjatu oleks arvata, et
Riik ei saa veeretada tervise
kindlustusandjate töötajad on ülejäänud ühiskonnast
infosüsteemi andmete kasutamise
moraalselt kõrgemal ega libastu iial.
kontrollimist inimese enda õlule
Lahenduseks ei ole ka see, et inimesel endal on võimalik
ID-kaardiga interneti kaudu TISist kontrollida tehtud
päringuid ning väärkasutuse korral pöörduda kohtusse või õiguskaitseorganitesse. See
veeretaks vastutuse väärkasutuste eest lepingu nõrgemale poolele, inimesele. Olukorras, kus
riik on sunduslikult kogunud endale inimeste terviseandmed ning andnud need teiste
asutuste ja ettevõtete kasutusse muudel eesmärkidel, ei saa riik ennast vabastada
vastutusest andmete väärkasutuse eest, pannes kontrolli ja õiguste kaitse realiseerimise
inimese enda õlgadele.
Lahendus pole ka see, et inimese kaebuse alusel võib Andmekaitse Inspektsioon menetleda
rikkumisi. Kestvas lepingulises suhtes või olukorras, kus inimesel on vaja hüvitis kätte saada,
ei asu inimene kindlustusandja peale kaebama (ka näiteks töösuhetes ei julge ju töötajad
reeglina tööandja peale kaevata). Samuti ei käi enamik inimesi TIS-s kontrollimas, et kes nende
andmeid on vaadanud.
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Selgitasime oma seisukohti veel ka Riigikogu Sotsiaalkomisjoni istungil ning tegime
erakorralise
ettekande
probleemist
Õiguskantslerile.
Selle
tulemusel
võttis
Sotsiaalministeerium ettepaneku tagasi. Kuid et see näide oli
äärmiselt
hirmutav,
võtsime
tõsiselt
ette
parasjagu
Sotsiaalministeeriumi poolt koostatava tervise infosüsteemi
strateegia 2020. E-tervisega seotud õigusruum ja eetikaküsimused
töörühma lõppraport sisaldab põhjalikku peatükki tervise
infosüsteemide juurdepääsudest.28
Töövõime reformi raames esitati meile arvamuse avaldamiseks ka mitmed reformiga seotud
määruste eelnõud, mh määruse eelnõu „Töövõime hindamiseks, puude raskusastme
tuvastamiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid“.
Töövõimetoetuse seaduse ning puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel teostab
Töötukassa töövõime hindamist ning Sotsiaalkindlustusamet (SKA) puude raskusastme
hindamist. Sel eesmärgil on seadustega antud Töötukassale ning SKA-le juurdepääs TISile,
seda küll üksnes juhul, kui taotleja ise selleks ka nõusoleku annab. Kui inimene ei nõustu TISile
otsejuurdepääsu andmisega, siis ei tähenda see toetustest ilma jäämist vaid lihtsalt andmed tuleb
esitada muul viisi.
Määrusega reguleeritakse seda, kuidas Töötukassa ja Töövõime reformi tulemusel
Sotsiaalkindlustusameti arstiõppe läbinud töötajad ning hakkab tervise infosüsteemi
ekspertarstid hakkavad TISi päringuid tegema. Esmalt tuleks andmeid kasutama ka Töötukassa
teha päring viimase 5 a diagnooside kohta ning valida neist välja
konkreetse menetluse jaoks asjakohased. Kui aga taotlusel
märgitud puuet põhjustava tervisekahjustuse kohta 5 a jooksul kandeid tehtud ei ole, võib
vaadata ka varaseamaid andmeid. Sisuliselt saavad Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti
arstiõppe läbinud töötajad siiski võimaluse näha pea kogu TISi sisu. Eelnõu menetlemisel
uurisime, kas oleks võimalik siiski otsingut piirata näiteks diagnoosidega, kuid
Sotsiaalministeerium vastas: „See ei ole võimalik, sest ekspertarstid üldjuhul ei tea, kas ja mis
diagnoose täpselt üldse on TIS-i inimese kohta sisestatud. Hindamise metoodika näeb ette, et
ekspertarst peab esmalt saama tervikliku ülevaate inimesel diagnoositud haigustest (lisaks ka
kasutatavatest ravimitest ja haiguslehtede episoodidest), et otsustada, millised neist võivad
tekitada piiranguid inimese igapäeva tegevuses.” Eelnõu uuel kooskõlastamisel esitasime ka
hulgaliselt küsimusi andmevahetuse korralduse täpsete tingimuste kohta ning esitasime
Sotsiaalministeeriumile soovi kontrollida töövõime hindamiste andmekogu enne kasutusele
võtmist reaalse näite läbimängimise kaudu üle.
4) Maksukorralduse seaduse muudatused
2015. a suvel esitati kooskõlastamisele maksukorralduse seaduse muudatused. 29 Eelnõuga
sooviti anda Maksu- ja Tolliametile õigus saada maksumenetluses sideteenuse osutajalt
elektroonilise side seaduse §-s 1111 sätestatud sideteenuse andmeid. Andmekaitse
Inspektsioon asus seisukohale, et sideandmete kasutusala laiendamine on lubamatu olukorras,
kus Euroopa Kohus on tunnistanud sideandmete säilitamist ette nägeva direktiivi
õigusvastaseks. Meie märkuse alusel täpsustati sätet selliselt, et sideettevõtja on kohustatud
Maksu- ja Tolliametile esitama korralduse alusel maksumenetluses tähendust omavate
asjaolude kindlakstegemiseks kliendile sideteenuse eest esitatud arve andmed, välja arvatud
andmed kasutatud sideteenuse üksikasjade kohta.
28
29
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https://www.sm.ee/et/strateegia
e-õiguses toimik nr 15-1062/06.

Teiseks plaaniti hakata Maksu- ja Tolliameti kodulehel avalikustama tulumaksusoodustusega
ühendustelt stipendiumi saanud isikute andmeid. Stipendiumisaajate avalikustamise mõte
tuli seoses treeneritele varjatult palga maksmisega stipendiumite kaudu. Kuid eelnõuga välja
pakutud abinõu on täiesti ebaproportsionaalne. Tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirjas
(mis on 73 lk pikk) on kõikvõimalikke abiorganisatsioone (nt puuetega inimeste ühendused,
kriisiabikeskused)
ja
usulisi
ühendusi.
Abiorganisatsioonide
ja
usuliste
ühenduste
stipendiumi saamine võib viidata delikaatsetele
Tulumaksusoodustusega ühendustelt kõigi
isikuandmetele või muidu tundlikule infole.
stipendiumi saajate nimede avalikustamine
on täiesti ebaproportsionaalne
Väide, et stipendiumi määramise konkurss on avalik
ja seega on avalik ka konkurssi võitnud isiku nimi
ning stipendiume maksev ühendus peab isiku nime ise niikuinii eelnimetatud väljaannetes või
veebilehel avalikustama, ei vasta tõele. Sellist kohustust ei tulene ei tulumaksuseadusest,
avaliku teabe seadusest ega ka sihtasutuse seaduse §-st 39.
Tegime ettepaneku säte eelnõust välja jätta, kuid eelnõu koostajad seda ei teinud.
Kolmandaks sooviti eelnõuga sätestada maksukorralduse seaduses maksuõigusrikkumise
riski hindamine (MKS täiendamine §-dega 63 lg 21 ja 59 lg 21) ning kasutada selleks
andmekogudes olevaid andmeid. Tegime ettepaneku sõnastada andmekogude kasutamise
eesmärk täpsemalt, et oleks aru saada, millisel juhul maksuõigusrikkumise hindamine (ja
selleks andmekogust andmete päring) aset leiab.
Meie hinnangul seondub muudatus ka laiema, põhimõttelise küsimusega, kuivõrd võib
korrakaitseorgan ohu ennetamiseks kasutada andmekogusid (ja veel laiemalt, kuivõrd võib
sel eesmärgil andmeid andmekogusse koguda ja säilitada). Andmekogust andmete nõudmist
korrakaitseseadus meetmena ei nimeta, kuid sätestab § 30 lõikes 5, et isikult dokumentide
esitamise nõudmine ei ole lubatud, kui teavet on võimalik saada andmekogust. Samas KoRS §st 24 ja § 5 lõikest 7 tuleneb, et riikliku järelevalve erimeetmeid võib kasutada ohu
ennetamiseks, kui ohuprognoosile tuginedes saab pidada võimalikuks olukorda, mille
realiseerumisel tekib oht (st veel puudub konkreetne ohukahtlus). KoRS § 5 lg 7 samas räägib,
et ohu ennetamine on mh teabe kogumine, vahetamine ja analüüs. Sisejulgeoleku valdkonna
andmekogude puhul on tavaline, et andmeid kogutaksegi (nt broneeringuinfo andmekogu,
majutusteenuse kasutajate andmete säilitamiskohustus) või säilitatakse pikema perioodi vältel
(nt viisaregister, piirikontrolli andmekogu) selleks, et kasutada neid õigusrikkumiste
avastamiseks.
Tekib küsimus, kas KoRS § 5 lg 7 alusel võikski korrakaitseorgan kõikvõimalike andmekogude
andmeid kasutada üleüldiseks ohtude väljaselgitamiseks
(maksukorralduse seaduse eelnõu mõttes riskihindamiseks).
Sisuliselt tähendab see massjälgimise ja massandmetöötluse Millises ulatuses võib korrakaitselubatavust, mida näiteks EL institutsioonid ei ole pidanud organ KoRS § 5 lg 7 alusel kasutada
lubatavaks (nt Euroopa Kohtu otsused Safe Harbouri ning kõikvõimalike andmekogude andmeid
andmesäilitusdirektiivi osas). Teisalt on EL ise tolliõiguses ette üleüldiseks riskianalüüsiks?
näinud riskihindamise kohustuse ning broneeringuinfo
direktiivi ettepanekus broneeringuinfo massedastuse ning
analüüsi. Viimase osas märgime, et broneeringuinfo andmekogu põhimääruse eelnõuga
soovitakse anda Maksu- ja Tolliametile ka püsiv otsejuurdepääs broneeringuinfole (tõsi,
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andmete kasutamine on riigipiiri seaduse kohaselt piiratud raskete kuritegude menetlemise,
avastamise ja ärahoidmisega).
Kuivõrd kahe viimase märkusega eelnõu koostajad ei arvestanud, plaanime 2016. a võtta ette
edasisi samme oma seisukohtade eest seismisel.
5) Broneeringuinfo kogumist ja töötlemist reguleerivate õigusaktide eelnõud – loe
aastaettekande andmekogude pidamise peatükist.
6) Lõpueksamite, eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja
kodakondsuse seaduse tundmise eksami andmekogu põhimäärus.
Põhimääruse kohaselt kogutakse keskkooli lõpu riigieksamite sooritajatelt andmeid (sünnikoht,
emakeel, rahvus, ID-kaardi või passi number, ning kus on ja kui kaua on vene keelt õppinud),
mille kogumise eesmärk jäi meile arusaamatuks. Riigieksamite korraldaja SA Innove selgitas,
et neid andmeid soovivad rahvusvahelised testiorganisatsioonid ning et õpilased annavad
andmete edastamiseks ise nõusoleku. Meie selgitasime, et riigieksamite korraldamine on
seadusest tulenev avalik ülesanne ning selle täitmisel ei ole reeglina lubatud andmete töötlemine
isiku nõusoleku alusel (v.a. mugavusteenused). Nõusoleku andmisest ei või sõltuda õiguse
kasutamine, nt riigieksami sooritamise võimalus. Lisaks tuleb arvestada, et õpilased ei pruugi
olla täisealised ega saa sel juhul ise kehtivat nõusolekut üldse anda. SA Innove aga leidis, et
saksa, vene ja prantsuse keele eksamite osas ei täida ta avalikku ülesannet, sest need
riigieksamid on asendatud rahvusvaheliselt tunnustatud keeleksamitega ning neid viivad läbi
rahvusvahelised testiorganisatsioonid. Riigieksamite ettevalmistamise, läbiviimise, neile
registreerimise, nende hindamise (sh vaide esitamise ja selle menetlemise kord), analüüsimise
ja andmete säilitamise kord on Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja haridus- ja teadusministri
15.12.2015. a määrusega nr 54 põhjalikult reguleeritud. Kuid ei ole selge, millises ulatuses need
reeglid kohalduvad viidatud asenduseksamitele. Palusime selles osas SA-lt Innove selgitust.
Lisaks selgus, et SA Innove on sõlminud Venemaale õpilaste andmete edastamise lepingu
isikuandmete kaitse seaduse § 18 nõudeid eirates, milline probleem on käesoleva aastaraamatu
esitamise ajaks siiski ära lahendatud (loe selle kohta täpsemalt aastaettekande registreerimis- ja
loamenetluste peatükist).
Taas oli probleemiks ka andmete säilitamine. Kõnealuse lõpueksamite andmekogu andmete
säilitamise tähtajad määravad kindlaks andmekogu vastutav ja volitatud töötleja (s.o Haridusja Teadusministeerium ja SA Innove) oma asjaajamiskordades. Leidsime, et kõnealuste
andmete säilitamise regulatsioon peaks olema kindlaks määratud põhimääruse tasandil.
7) Kohtutäituri seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muudatused
Täitemenetluse seadustikku lisavate sätetega sooviti muuta isiku täitemenetlusse antud võlg (ja
võla suurus) kõigile avalikuks (ainsaks piiranguks 2 euro tasumise nõue). Leidsime, et see ei
oleks kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse maksevõimelisust puudutava info avaldamise
sätetega (§ 11 lõigetega 6 ja 7). Nende sätete kohaselt peab
andmete saamiseks olema küsijal õigustatud huvi ning andmete
väljastaja peab selles veenduma. Samuti on andmete avaldamine Täitemenetlusse antud võlgade
seotud tingimusega, et see ei tohi ülemääraselt kahjustada isiku piiramatu avalikustamine ei ole
õigusi.
eesmärgipärane ning muudaks ka
mõttetuks IKS § 11 regulatsiooni
Ilmselgelt on võlaandmed isikut häbimärgistav info, mis toob
praktikas kaasa ebakohaseid negatiivseid tagajärgi. Teise
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lepingupoole kaitset tehingus on peetud õigustuseks, miks on õigus ilma inimese nõusolekuta
tema kohta võlaandmeid saada. Kuid see ei tähenda, et ka kõigil teistel inimestel peaks olema
õigus selliseid andmeid saada. Näiteks ei pea iga tööandja saama iga kandidaadi puhul
kontrollida võlaandmeid (näiteks praktikas esinenud põhjendusega, et kui kandidaadil on võlg,
siis ta ju hakkab varastama). Põhjendamatu eraelu (ja inimväärikuse) riive ning muid
negatiivseid tagajärgi (koolivägivald, mõnitamine) võib võlaandmete avalikustamine tuua
kaasa ka näiteks võlgniku lastele.
Tuleb arvestada, et mitte alati ei ole inimese võimetus maksekohustust täita seotud tema tahtliku
kõrvalehoidmisega, mis justkui võiks õigustada tema häbimärgistamist. Majanduslikult raskes
olukorras inimese põhjendamatu häbimärgistamine takistab tal suhete loomist kogukonnas, töö
leidmist ja seega edasist toimetulekut, mis on eelduseks võlgade
tasumisele.
Lisaks tuleb arvestada, et igat infokildu tuleb vaadelda ka kogumis,
sest tänapäeva andmetöötluse märksõnad on profileerimine ja
mosaiigiefekt. Eraõiguslikud andmetöötlusteenused on jõudsalt
kasvav trend.

Kõigi
inimeste
kohta on
Eesti riik
juba teinud
võrreldes
muu
Euroopaga
avalikkusele
kättesaadava
ks suurel
hulgal infot:

30
31

1) isiku ettevõtlus (kuulumine juhtorganitesse, FIE-ks olek, osaluse
omamine ühingutes, aga kaudsemalt ka ettevõtte käekäik majandusaasta
aruande ning maksuvõlgade põhjal), sh FIEde kodused aadressid (mille
ülemäärasele avalikkusele oleme juhtinud Justiitsministeeriumi tähelepanu),
tegevusload ja litsentsid (majandustegevuse register, millesse kantud teatud
andmete ülemäärasele avalikkusele on tähelepanu juhtinud Õiguskantsler);
2) isiku kinnisvara ja sellel olevate hoonete detailsed andmed
(kinnistusraamat ja ehitisregister, millele lisaks pakub Google’i Tänavavaate
rakendus ka visuaalse vaatlemise võimalust);
3) isikule kuuluva maa koosseis (maa-ameti kaardirakendus ja
metsaregister);
1) isiku perekonnaseis ja valitud vararežiim (abieluvararegister, mille
ülemäärasele avalikkusele oleme juhtinud Justiitsministeeriumi tähelepanu);
2) Ametlikes Teadaannetes avaldatavad kõikvõimaliku sisuga teated;
3) pärijaks olek (lisaks surnud isiku kehtivad testamendid ja
pärimislepingud, pärimismenetlused ja pärandvara ühisusest osa võõrandajad
ja omandajad, pärandvara hooldajad) pärimisregistris andmete
avalikustamise vajaduse analüüsimisele oleme juhtinud Justiitsministeeriumi
tähelepanu;30
4) isiku maksuvõlad ja elatisevõlad;
5) isiku väärteo- ja kriminaalkaristused;
6) liiklusregistrist isiku auto registrinumbri järgi kogu sõiduki
registreerimistunnistusel olev info (v.a isikuandmed), (VIN-koodi järgi lisaks
kogu sõiduki kasutusajalugu, sh avariides osalemise andmed, läbisõit,
tehnolülevaatuste detailsed andmed, kindlustuslepingu andmed);31
7) telefoni numbri järgi - millise operaatoriga on leping sõlmitud;

18.01.2013 nr 1.2-4/13/12
https://eteenindus.mnt.ee/public/soidukTaustakontroll.jsf
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8) isiku liikmelisus erakondades;
9) rääkimata avalikus sektoris töötavate isikute andmetest (amet, tööülesanded, teenitud
tasud ja teatud isikute puhul MHDd).
Eeltoodud loetelu annab juba niigi võimaluse uurida inimese eluolu. Lisanduvad spetsiifilised
ja juhuslikud (tihti varasemal ajal tänaseid andmetöötlusvõimalusi ja -praktikaid
mittearvestavalt avalikustatud) infohulgad – nt vanemad kohtulahendid, koolide info, asutuste
dokumendiregistrist nimelised kirjed.
Riigi poolt inimese tahtest sõltumatu eraelulise teabe avalikustamine peab olema eriti hoolikalt
läbimõeldud ja proportsionaalne.
8) Vanglasse tööle kandideeriva isiku ankeedi kinnitamise määrus
Analoogsed ankeedid on lisaks vanglasse tööle kandideerivatele isikutele kehtestatud ka
prokuröridele ja notaritele. Andmekaitse Inspektsioon on juba 2012. a juhtinud tähelepanu, et
kõnealused ankeedid on vastuolus isikuandmete töötlemise seaduslikkuse (ankeete
kehtestavate määrustega laiendatakse lubamatult isikuandmete töötlemise ulatust võrreldes
määruse aluseks oleva seadusega), eesmärgipärasuse ja minimaalsuse põhimõtetega.
Ankeetides küsitakse ülemääraselt palju andmeid ilma, et oleks selge, kuidas ja milliste
asjaolude väljaselgitamiseks need andmed vajalikud on (näiteks isiku 10 viimase aasta
elukohad, alghariduse andmed, endiste töökohtade aadressid ning otseste ülemuste
telefoninumbrid);
Küsitakse andmeid, mis riigil on andmekogudes olemas (sünniaeg, sünnikoht, eelmised nimed,
isikut tõendava dokumendi andmed);
Küsitakse terviseandmeid, ilma et seadus sätestaks nõudeid terviseseisundile ega nende
kontrollimist ning nähakse ette, et terviseandmed esitatakse konkursikomisjonile,
Justiitsministeeriumile ning vanglatele. Töölepingulistes suhetes on täielikult välistatud
võimalus, et tööandja ise töötleb töötaja terviseandmeid (v.a üksnes tööõnnetuse ja
kutsehaiguse korral). Töölepingulistes suhetes on seadusega ette nähtud juhud, mil kandidaat
tuleb suunata tervishoiuteenuse osutaja juurde tervisekontrolli. On täiesti lubamatu, et
kõnealuste kandidaatide terviseseisundit hindavad ning terviseandmeid töötlevad hoopis
haldusorganid, mitte tervishoiuteenuse osutajad.
Küsitakse otseselt seadust eirates rohkem andmeid (andmed väärtegude ja
distsiplinaarsüütegude kohta, samas kui seadus näeb ette ametisse võtmise piirangu üksnes
tahtlikult toime pandud kuriteo puhul). Sellega eiratakse lisaks konkreetse ameti pidamist
reguleeriva seaduse sätetele ka karistusregistri seaduse § 16 lõikes 1 sisalduvat sõnaselget
keeldu nõuda isikult karistusandmeid.
Oleme jätkuvalt seisukohal, et kõik julgeoleku- ja taustakontrollid tuleb seaduse tasandil
reguleerida, sest tegemist on intensiivse eraelu puutumatuse riivega. Justiitsministeerium
tegelebki taustakontrolli seaduse eelnõu koostamisega. Etteruttavalt võib mainida, et
taustakontrolli seaduse väljatöötamiskavatsus esitati kooskõlastamisele 2016. a alguses, kuid
meil oli selle kohta mitmeid märkusi (26.01.2016 a kiri 1.2.-4/16/16).
9) Eelnõud, milles probleemiks oli andmete säilitamine
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9a) Ametlike Teadaannete põhimääruse eelnõu
2015. a võeti kasutusele Ametlike Teadaannete uus infosüsteem, mis korrastas teadaannete
avaldamise (standardiseeritud vormid, õigusliku aluse äranäitamine, andmete sisestamine
registritest) ning lõi mugava võimaluse teabega tutvumiseks (nn ooteaeg ja teavitused). Siiski
oli meil märkus Ametlike Teadaannete põhimääruses arhiivi kantud andmete säilitamise osas.
Nimelt tuleks ka arhiivi kantud andmete säilitamise tähtajad kindlaks määrata andmekogu
põhimääruses (eelnõu kohaselt määraks need kindlaks Registrite ja Infosüsteemide Keskuse
(RIK) direktor RIKi dokumentide loetelus). Ametlikud Teadaanded sisaldavad väga suurt hulka
tundlikku informatsiooni väga paljude inimeste kohta, mis jääb ka AT arhiivi kantuna jätkuvalt
kättesaadavaks ametiasutustele ja õigustatud huvi omavatele isikutele (nt krediidiasutuse
taotlusel isiku maksevõime hindamiseks). Nii ulatusliku eraelu riive üle ei saa otsustada RIK
direktor.
Selgitasime, et erinevalt varasemast reguleerib arhiiviseadus ning arhiivieeskiri üksnes
Riigiarhiivi poolt arhivaaliks tunnistatud Riigiarhiivi üle antavate alaliselt säilitamisele
kuuluvate dokumentide hoidmist. Arhiiviväärtuseta dokumentide ja andmete säilitamist
arhiiviseadus ega arhiivieeskiri ei reguleeri. Säilitamistähtaeg tuleb kõigile andmetele määrata
sõltumata arhiiviväärtusest; arhiiviväärtus näitab üksnes seda, kas tähtaja saabumisel andmed
kustutatakse või antakse üle Riigiarhiivi.
9b) Töötuna, tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registri
pidamise põhimäärus
Töötukassa poolt peetavasse registrisse kantakse kõik töötud ning neile osutatud teenused ning
makstud toetused. Määruse eelnõuga nähti ette kõikidele andmetele ühetaoline ülipikk
säilitamise tähtaeg – 80 aastat. Leidsime, et selline tähtaeg on põhjendamatu ning palusime
Sotsiaalministeeriumil määrata tähtajad sõltuvalt andekogus olevate andmete kogumise
eesmärgist. Üksnes soov andmeid hiljem statistilisel või teaduslikul eesmärgil kasutada ei
õigusta nii suure hulga inimeste olemuselt tundlike andmete isikustatud kujul säilitamist. Meie
märkuste tulemusel muutis Sotsiaalministeerium eelnõud ning sätestas 10aastase
säilitamistähtaja, põhjendusega, et 10 a on võimaliku tagasinõude aegumistähtaeg (juhuks, kui
teenuseid või toetust saanud isik esitas riigile valeandmeid).
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14. RAHVUSVAHELISED TÖÖRÜHMAD
Euroopa andmekaitseasutuste töörühm
Euroopa
andmekaitseasutuste
töörühm
on
loodud
andmekaitsedirektiivi 95/46/EÜ artikli 29 alusel (sellest ka töörühma
nimetamine Artikkel 29 töörühmaks). Töörühm liikmeskond koosneb
Euroopa andmekaitseasutuste juhtidest (või nende määratud
asendusliikmetest), Euroopa andmekaitse inspektorist ning Euroopa
Komisjoni esindajatest (kes täidavad ka sekretariaadi kohustusi). Lisaks on sõnaõigus veel
seitsmel Euroopa andmekaitseasutusel - Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad riigid ning
vaatlejad. Töörühma töökorraldus näeb ette ala-töögruppide tegutsemist ning viis korda aastas
toimuvat täiskogu.
Lisaks põhitöögrupi kohtumistele osaleme ka alagruppide töös. Koostöö, privaatsuse tuleviku
alagrupi ning tehnoloogia alagrupi töös osaleme aktiivselt ka kohapealsetes kohtumistes. Meie
eestvedamisel koostatud andmekaitseasutuste pädevuste, tegevuste ja statistika tüpoloogia
küsimustik oli 2015. aastal täitmiseks kõikidele töögrupi liikmetele, andes sel viisil põhjaliku
ülevaate ning võrreldava analüüsi andmekaitseasutuste tegevusest ja pädevustest. Antud
küsimustik on planeeritud alates 2016. aastast asendama Euroopa andmekaitseasutuste
töörühma iga-aastase aastaaruande statistika osa.
2015.aastal võttis töörühm vastu kolm arvamust:
- 01/2015 arvamus privaatsusest ja andmekaitsest seoses droonide kasutamisega
- 02/2015 arvamus C-SIG pilveraalinduse käitumisjuhisele
- 03/2015 arvamus direktiivi eelnõule, mis puudutab isikute õigusi ja isikuandmete
töötlemist kriminaalkuritegude ennetamisel, uurimisel, avastamisel või süüdistuste
esitamisel ja kriminaalkaristuste täitmisel ning taoliste andmete vabal liikumisel
Lisaks andis töögrupp välja järgnevad seisukohad ja juhendmaterjalid:
- Automaatne riikidevaheline andmete edastamine maksunduse eesmärkidel
- Euroopa Kohtu 06.oktoobri 2015 otsuse Schrems vs andmekaitse komisjonär (C-36214) rakendamine
- Selgitav dokument volitatud töötleja kontserni sise-eeskirja (binding corporate rules)
kasutamiseks
- Juhised liikmesriikidele andmekaitse reeglitele vastavusest seoses isikuandmete
automaatse edastamisega maksunduse eesmärkidel
- Töörühma varasema otsuse 08/2010 (kohaldatav seadusandlus) kaasajastamine seoses
Google vs Hispaania Euroopa Kohtu kaasusega
Töörühmas esindab meid peadirektor Viljar Peep, asendusliikmena nõunik Maarja Kirss,
töörühma alamgruppides osalevad veel mitmed inspektsiooni ametnikud.

Telekommunikatsioonialane andmekaitse töörühm
Telekommunikatsioonialane rahvusvaheline andmekaitse töörühm (IWGDPT) tegutseb
isikuandmete töötlemise põhimõtete analüüsi ja selgitustööga telekommunikatsiooni ning
tehnoloogia valdkonnas. Aastas korraldatakse kaks töökohtumist.
2015 kevadisel töörühma kohtumisel võeti vastu kaks dokumenti.
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Working Paper on Transparency Reporting
Dokument annab soovitusi ja julgustab ettevõtteid ja organisatsioone olema rohkem läbipaistev
andmetöötlusprotsesside ja isikuandmete kasutamise ja juurdepääsetavuse osas. Näiteks
soovitab töörühm infoühiskonna teenuse osutajatel avaldada üldistatud kokkuvõtteid, kui palju
teevad riikide julgeoleku- ja jälitusasutused teenuseosutajatele päringuid kliendiandmetega
seoses.
Working Paper on Privacy and Wearable Computing Devices
Tänapäeva kiire tehnoloogia areng on digimaailma toonud uut tüüpi
personaalsed seadmed ja lahendused. Sellised seadmed on näiteks
kasutaja igapäevaelu jäädvustavad elustiili- ja kehalise aktiivsuse
vahendid sh nutikellad või kaameraga varustatud nutiprillid.
Kantavad seadmed koosmõjus suurandmete ja värkvõrguga on
loonud üleilmse teabetaristu, kus üksikisiku põhiõiguste ja
vabaduste, eelkõige eraelu puutumatuse tagamiseks tuleb väga tähelepanelikult täita
isikuandmete kaitse alaseid õigusnorme ning rakendada asjakohaseid infoturbe meetmeid.
Dokument selgitab kantavate seadmete olemust, nende kasutamisel avalduvat mõju inimeste
eraelule ja annab seadmete riist- ja tarkvara arendavatele organisatsioonidele soovitusi
kasutajate privaatsuse paremaks tagamiseks.
Sügisel toimunud töörühm kinnitas samuti kaks dokumenti.
Working paper on Intelligent Video Analytics
Kaasaegsed pildi- ja videotöötluslahendused (valvekaamerad, interaktiivsed videoekraanid) on
üha enam võimelised tuvastama ning eristama pildil olevate esemete ja inimeste detaile. Näiteks
poodi siseneva inimese sugu, ligikaudne vanus. Koos kuupäeva ja inimese liikumisandmetega
on kaupmehel võimalik teha väga detailseid otsuseid ostjate eelistuste kohta. Töörühm annab
dokumendiga rida näiteid ja soovitusi, mis aitavad ettevõtjatel mõista, et selline tegevuse on
isikuandmete töötlemine ja peab vastama isikuandmete kaitse nõuetele.
Working Paper on Location Tracking from Communications of Mobile Devices
Nutiseadmed, millel on Wi-Fi või sinihamba (Bluetooth) teenus sisse lülitatud, kiirgavad
„eetrisse” teatud tehnilisi andmeid seadme kohta. Näiteks seadme unikaalne võrgukaardi
aadress (MAC). Neid andmeid registreerivad omakorda kõik Wi-Fi võrgud, mille levisse
nutiseade satub. Kusjuures nutiseade ei pea olema konkreetsesse Wi-Fi võrku ühendunud.
Üldjuhul ei ole nutiseadmete kasutajad sellest teadlikud ja jätavad endast nii maha unikaalse
digitaalse jalajälje. Selline jalajälg võimaldab aga Wi-Fi teenuse osutajal registreerida, kui tihti
üks või teine seade tema võrgupiirkonda satub. Sellist võimalust on hakanud ära kasutama
kaubanduskeskused, kes saavad MAC aadresside alusel eristada, milline seade ja kui tihti
milliste kaubarühmade juures liigub. Töörühm juhib oma arvamusega tähelepanu sellise
jälgimise ja profileerimise mõjule ostja privaatsusele ja annab soovitusi andmekaitsereeglite
täitmisel.
Telekommunikatsioonialases andmekaitse töörühmas esindab meid IT nõunik Urmo Parm.

Rahvusvaheline järelevalvealane koostöö
Osaleme mitmes vormis Euroopa ja üleilmse haardega rahvusvahelises järelevalvealases
koostöös. Töörühmade ja koostöövormide ühisnimetajaks võib pidada õigustavade
ühtlustamist. Schengeni infosüsteemi, Eurodac infosüsteemi ja Euroopa Viisainfosüsteemi
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(VIS) andmekaitse järelevalve eesmärgil on loodud EDPS juurde järelevalve koordinatsiooni
töögrupid (SCG), kus kogunevad kõikide liikmesriikide esindajad ja EDPS-i esindajad.
Schengeni konventsiooni andmekaitse järelevalve
Teise põlvkonna Schengeni infosüsteem (SIS II) on suuremahuline andmebaas, mis sisaldab
informatsiooni tagaotsitavate või kadunud isikute kohta, salajase jälgimise all olevate isikute
kohta, kolmandate riikide kodanike kohta, kellele on Schengeni territooriumile sisenemine
keelatud, samuti andmeid varastatud või kadunud sõidukite, kadunud dokumentide, sõidukite
registreerimistunnistuste ja numbrimärkide kohta. Andmebaasi peamiseks eesmärgiks on
tagada turvalisus Schengeni alal, kus sisepiiridel puudub piirikontroll. Seda kompenseeritakse
pädevate piirivalve- ja politseiasutuste infovahetusega Schengeni infosüsteemi kaudu.
Eestis vastutab Schengeni infosüsteemi siseriikliku osa eest Politsei- ja Piirivalveamet, kelle
kaudu toimub ka andmete sisestamine infosüsteemi (Schengeni infosüsteemi riikliku registri
pidamise põhimäärus). Lisaks on igas Schengeni ruumi liikmesriigis andmekaitseasutus, kelle
ülesandeks on kontrollida, et andmete SIS-i sisestamine ja SIS-is kasutamine toimuks isikute
õigusi rikkumata. Eestis oleme vastavaks andmekaitseasutuseks meie.
2015. aastal tegeles ühine järelevalve töögrupp peamiselt varastatud autode hoiatusteadete
kustutamise küsimusele, töötati välja ühine infosüsteemi siseriikliku osa auditeerimise
raamistik, koostati ülevaade Schengeni infosüsteemis isikute privaatsusõiguste tagamise kohta
riigiti (loe kokkuvõtet siit).
Euroopa sõrmejälgede andmebaasi (Eurodac) järelevalve
Euroopa varjupaigataotlejate tuvastamise infosüsteem Eurodac on
loodud varjupaigataotlejate ja ebaseaduslike immigrantide teatud
rühmade sõrmejälgede võrdlemiseks ning on kasutusel kõigis Euroopa
Liidu liikmesriikides ja seotud kolmandates riikides. Eestis on ainsaks
asutuseks, kes omab juurdepääsu Eurodaci keskandmebaasi salvestatud
andmetele, Politsei- ja Piirivalveamet.
Nii nagu SIS II ja Euroopa Viisainfosüsteemi (VIS) puhul, nii ka Eurodac’i puhul teostab
infosüsteemi juhtimist Euroopa IT-agentuur32 ning järelevalvet Euroopa andmekaitseinspektor.
Eesti siseriikliku osa andmekaitse järelevalve eest vastutame meie. Inspektsiooni seisukohalt
on oluline ära märkida, et 2015 alguses valiti inspektsiooni esindaja Eurodaci järelevalve
koordinatsiooni töögrupi (SCG) asejuhiks. Toimunud koosolekute inglise keelsed kokkuvõtted
on kättesaadavad siin.
Olulise punktina 2015. aastast saab esile tuua massilise immigratsiooni kasvu Euroopa
riikidesse, mis tähendab tohutut mahtude kasvu infosüsteemi jaoks. Andmekaitse mõttes
tähendab see, et suurenevad riskid andmetöötlusega seotud riivete osas.
Tollikonventsiooni andmekaitse järelevalve
Infotehnoloogia tollialane ühine järelevalveasutus on asutus, mis on pädev järgima
tolliinfosüsteemi tööd, läbi vaatama selle tööga seotud rakendamis- või tõlgendamisküsimusi,
uurima probleeme, mis tekivad liikmesriikide siseriiklikel järelevalveasutustel sõltumatu
32
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järelevalve teostamisel või üksikisikutel süsteemile juurdepääsu õiguse kasutamisel, samuti
koostama ettepanekuid probleemide ühiseks lahendamiseks.
Tolliinfosüsteemi puhul võib kõige teravamaks probleemiks lugeda selle alakasutatust. Sisult
head tööriista ei ole laialdaselt kasutusele võetud ja numbrid näitavad, et enamikul juhtudel
leitakse muid viise infovahetuseks. Selle küsimusega tegeletakse aktiivselt, et välja selgitada
taolise tendentsi põhjused ning otsustada, kas piisab muudatustest või tuleb see süsteem
sulgeda.
Europoli konventsiooni ühine andmekaitse järelevalveasutus
Osaleme Europoli (Euroopa politseiameti) konventsiooni artikkel 24 kohase ühise
järelevalveasutuse töös. Europoli ühise järelevalveasutuse eesmärk on kooskõlas Europoli
konventsiooniga jälgida Europoli tegevust tagamaks üksikisiku õigused andmete talletamisel,
töötlemisel ja kasutamisel. Ühise järelevalve 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 esilekerkivatele probleemidele lahenduste leidmine ning nende põhjal
seisukohtade avaldamine.
Nii nagu igal aastal, viidi ka 2015. aastal läbi mahukas Europoli keskasutuse ja selle
infosüsteemi kontroll. Kontrolliti nii eelmiste aastate kontrollidel tehtud märkuste täitmist kui
ka uusi asjaolusid. Endiselt tekitab
probleeme
Europolile
varasemate
puudujääkide
kohane
täitmine.
Järelevalveasutus
püüab
otsepöördumistega
ning
vastavates
komiteedes probleemidele tähelepanu
juhtimisega siiski nõudeid kehtestada.
Europoli ühise järelevalveasutuse juurde on
loodud ka apellatsioonikomitee, mille
eesmärk on lahendada kodanike kaebusi
nendele Europoli konventsiooniga tagatud
andmetele juurdepääsu õiguse kaitseks.
Komitee otsused on lõplikud ja pooltele siduvad ning need avaldatakse ühise järelevalveasutuse
kodulehel.
Balti andmekaitseasutuste järelevalvekoostöö
Alates 2011. aastat käivitus isikuandmete kaitse alane koostöö Läti kolleegidega ja 2012. aastast
alates liitus tegevusega ka Leedu andmekaitseasutus, mistõttu saab koostööd nimetada Balti
koostööks. Vajadus Balti regionaalse koostöö järele oli ilmne: Põhja- ja Baltimaade
majandussektor on järjest enam põimumas ja et erinevates riikides tagada isikuandmete kaitse
ühtne tase, tuleb järelevalveid läbi viia ühetaolise meetodi alusel ja süstemaatiliselt samades
sektorites.
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Ühisjärelevalve läbiviimiseks valitakse konkreetse sektori põhiselt ettevõtjad, kes on esindatud
igas riigis, ühiselt sõnastatakse eesmärgid ja määratletakse fookus. 2015 aastal oli selleks iga
riigi suurimad kaubandusettevõtted.
Meie järelevalve käigus kontrolliti nelja suuremat Eestis tegutsevat kaubandusettevõtet AS
Selver, Rimi Eesti Food AS, Prisma Peremarket OÜ ja Maxima Eesti OÜ. Algatasime
järelevalve, kuna neis kaubandusettevõtteis iga-aastaselt lahkub, liigub ja värvatakse tööle
suurel hulgal teenindustöötajaid. Ühtlasi viisime läbi järeltegevusi juhise „Isikuandmete
töötlemine töösuhetes” mõju ja kasutuselevõtu kohta.
Järelevalve käigus keskendusime järgmistele aspektidele: millised isikuandmed tekivad
ettevõtetesse töötajate ja tööle kandideerinud isikute kohta; kuidas isikuandmeid kogutakse;
kuidas on korraldatud isikuandmete edasine töötlemine, säilitamine, edastamine, arhiveerimine
ja kustutamine; millised on töötajate võimalused tutvuda tema kohta kogutud andmetega
ettevõtte siseselt ja pärast töölt lahkumist; kuidas on korraldatud infoturve ettevõttes.
Üheski ettevõttes raskeid rikkumisi ei tuvastatud. Ettevõtetes on kasutusel erinevaid lähenemisi
töösuhete korraldamiseks, kuid personalispetsialistid on üldiselt teadlikud isikuandmete
töötlemise põhimõtetest, on kursis meie juhiste ja selgitustööga ning kasutasid võimalust
esitada omapoolseid täiendavaid küsimusi meie esindajatele neid huvitavates valdkondades.

Ülemaailmne eraelu kaitse võrgustik (GPEN)
Ülemaailmne eraelu kaitse võrgustik (Global Privacy Enforcement
Network, edaspidi GPEN) korraldab andmekaitse järelevalveasutuste
ülemaailmses koostöös ühiselt peetava interneti rehitsemise päeva
(Internet Sweep Day) raames seireid. Eelmisel aastal seirasime ühiselt
lastele suunatud või laste seas populaarseid nutiseadmete rakendusi.
Meie seirasime kolmekümmend rakendust (sh Eesti tootjate poolt
loodud 20 rakendust).
Välismaistest seirasime: Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Viber, Shazam,
Snapchat, Messenger, ning Spotify. Eesti nutirakendustest olid seires Eesti eFloora II, Puit- ja
rohttaimed, Talvine linnuaabits, Eesti puudel kasvavad suursamblikud, Eestimaa piltkaardid,
Õpi värve, Miriam; taskutark, Õhtujutt, Eesti kahepaiksed, Kividel kasvavad suursamblikud,
Kus buss on, KidED, m-RIKS, eKool, ePäevik, eKool Eesti, Minu Poska, Muinasjutud, Väike
Tom, Parema käe reegel liikluses, ning Seeneaabits. Seire viidi läbi IOSi ja Androidi
platvormidel.
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Eesmärgiks oli saada ülevaade nutirakenduste kasutustingimustest ning andmetest, mida
rakendus soovib kasutada. Samuti kontrolliti rakenduses kasutusele võetud täiendavaid
kaitsemeetmeid – nt kas privaatsuspoliitika soosib lastevanemate
osalust rakenduse kasutamisel (nt kas rakenduse puhul on võimalik,
et kasutaja suunatakse rakendusest välja mingi veebilingi vms
kaudu ning kas selles osas on olemas ka mingi hoiatus kasutajale).
Esmalt hindasime isikuandmete kasutamise kohta leitavat
informatsiooni rakenduste poes (IOS platvormi puhul App Store’is
ja Androidi platvormi puhul Google Plays) ning arendaja või
rakenduse võrgulehel. Seejärel laeti rakendus alla, et saada ülevaade,
millistele andmetele soovib rakendus juurdepääsu. Viimaks kasutati
rakendust, et näha, milliseid andmeid kasutajate kohta kogutakse
ning millised on võimalused enda andmete või konto kustutamiseks.
Välismaiste rakenduste puhul ilmnes, et kõigil rakendustel oli olemas privaatsuspoliitika ning
nendes oli ka märgitud, et rakenduse kasutajate andmeid kogutakse. Samas oli ka nähtav, et
privaatsuspoliitika ei olnud mõeldud ainult rakendusele, vaid see reguleeris kogu ettevõtte
isikuandmete töötlemist. Samuti oli mitmete rakenduste puhul privaatsuseeskirja märgitud, et
tegemist ei ole rakendusega, mis on mõeldud alla 13-aastastele ning kui ilmnes, et nende laste
andmeid on kogutud, siis need andmed kustutatakse. Mitme rakenduse puhul ilmnes, et
privaatsuspoliitika oli inglise keeles ning tegemist oli suhteliselt pika kirjatükiga, mida
eelduslikult lapsed ei hakka läbi üldse lugemagi. Rakenduste kasutamiseks oli vaja luua
kasutajakonto, kuid kontrollimisel ilmnes, et kõigi rakenduste puhul polnud võimalik oma
kontot rakenduse kaudu kustutada – selleks teostamiseks pidi kasutaja sisenema interneti kaudu
oma kontole ning selle kaudu oli võimalik enda kontot sulgeda.
Kontrollitud Eesti rakenduste puhul ilmnes, et ainult kolmel rakendusel oli olemas lihtsasti
kättesaadav privaatsuspoliitika, milles oli mh märgitud, et kasutajate andmeid kogutakse. 7
rakenduse puhul ilmnes, et need koguvad kasutajate kohta mingeid andmeid – nt
kasutajatunnust, elektronposti aadressi või nime. Valimis oli ka rakendusi, mille puhul oli
vajalik sisenemine kasutajatunnusega (nt eKool, Minu Poska), kuid kuna seire läbiviijatel ei
olnud seost ühegi üldhariduskooliga, siis ei olnud võimalik ka kõigi rakenduste puhul
kontrollida, milliseid konkreetseid andmeid võidakse rakenduses sees koguda või nt kuidas on
kasutusele võetud täiendavad kaitsemeetmed rakenduse sees. Seires ei tuvastatud, et kogutavate
andmete hulk on ülemäärane – pigem olid nimetatud andmed vajalikud teenuse toimimiseks.
Rakenduste puhul, mis koguvad palju isikuandmeid või tahavad paljudele andmetele
juurdepääsu, peaks olema isikuandmete töötlemise kord (privaatsuspoliitika) olemas
rakenduste poes, rakenduses endas ja/või viitega ettevõtte kodulehel. Kõikide rakenduste puhul
ei ole isikuandmete töötlemise kord nõutav – nt kui rakendus kasutab andmeid ainult
funktsioneerimiseks.

Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsiooni
nõuandekomitee
Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsioon avati allkirjastamiseks
Strasbourgis 28. jaanuaril 1981, Eesti ratifitseeris selle 14. novembril 2001. Konventsiooni
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lisaprotokoll avati allkirjastamiseks 8. novembril 2001 ning selle ratifitseeris Eesti 28. juulil
2009.
Euroopa Nõukogu ministrite komitee võttis 1 aprillil 2015 vastu Soovituse CM/Rec(2015)5
liikmesriikidele tööhõiveotstarbel kasutatavate isikuandmete kaitse kohta. Nimetatud soovituse
valmistas ette konventsiooni nõuandekomitee.
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