A

ndmekaitse Inspektsiooni eesmärk on
aidata kujundada ühiskonda, kus väärtustatakse üksikisiku õigust eraelule ja riigi
tegevuse läbipaistvust. Selleks teostavad
inspektorid järelevalvet järgmiste õigusaktide täitmise üle:





isikuandmete kaitse üldmäärus,
isikuandmete kaitse seadus,
avaliku teabe seadus,
elektroonilise side seadus.

Inspektsioon arvestab oma töös samuti rahvusvaheliste õigusaktidega, mis reguleerivad piiriülest isikuandmete töötlemist. 2019.
aasta möödus õiguspraktikutele nii selgitustööd tehes, jälgides andmekaitse reeglite täitmist kui lahendades vanu probleeme
uute regulatsioonide kehtimisel.
Andmekaitse on saanud oluliseks teemaks
nii suurele kui väikesele andmetöötlejale,
sest üha enam mõistetakse, et ollakse osa
hiiglaslikust ja kasvavast andmebaasist,
mille sünonüümiks on internet.

Kas aga andmetöötlejad on valmis kaitsma
inimeste privaatsust? Või kas inimene ise
teab, millist kaitset peab andmetöötleja talle
tagama? Need olid vaid mõned peamistest
küsimustest, millega inspektsiooni õiguspraktikud oma menetlustes ja selgitustöös
2019. aastal tegelesid.

Keegi ilmselt ei kujuta enam ette endist maailma, kus kindlustus, meditsiin, turism, pangandus, turundus ja avalik sektori ei oleks
oma teenustega kättesaadav internetist.

Järgnevates artiklites toob inspektsioon
välja suuremaid või uuemaid probleeme, mis
on esile kerkinud peale 2018. aasta 25. maid,
mil jõustus isikuandmete kaitse üldmäärus.
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2019

. aastal oli inspektsioonil mitu järelevalvemenetlust, mille käigus jäi silma ühe
üldise probleemina see, et andmetöötlejate
võrgulehtedel ei anta inimesele infot tema isikuandmete töötlemise kohta, ehk puudusid andmekaitsetingimused. Kõigil, kes oma tegevuse
raames isikuandmeid koguvad, peavad inimestele ka andmekaitsetingimused kättesaadavaks
tegema. Kui see nii oligi, ei vastanud veebilehel

esitatud andmekaitsetingimused aga tihtipeale
nõuetele. Kui vaadata isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) artikleid 13 või 14, siis nimetatud artiklites on välja toodud, mida peab inimesele antav teave minimaalselt sisaldama.

Lisaks on oluline rõhutada, et andmekaitsetingimused peavad olema inimestele arusaadavas, selges ja lihtsas keeles. Kõigil, kes
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Läbipaistmatu andmetöötlus
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pakuvad oma teenuseid või kaupu erinevates
riikides, tuleb arvestada sellega, et andmekaitsetingimused oleksid kättesaadavad iga konkreetse riigi keeles.
Inspektsioon kohustas andmetöötlejaid viia
oma tegevus kooskõlla andmetöötluse läbipaistvuse põhimõttega. Lisaks tuleb viia andmekaitsetingimused vastavusse IKÜM artiklitest 12 - 14 sätestatud nõuetele, sh vaadata
koostatud andmekaitsetingimused üle enne
andmete kogumist.

kaitsetingimused vastaksid täielikult IKÜM-i
artiklites 12–14 sätestatud nõuetele.
Iga andmetöötleja kohustuseks on vaadata
üle, kas ja mis ulatuses andmekaitsetingimused IKÜM nõuetele vastavad ning vajadusel
koostada andmekaitsetingimused nii, et need
oleks vastavuses IKÜM-i nõuetega.

Inspektsioon kohustas andmetöötlejaid mit
metes järelevalvemenetlustes oluliselt panustama andmetöötluse läbipaistvusesse. Seejuures kontrollis inspektsioon seda, et andme-

Digiloo andmejälgija tõi kaebusi
tervishoiutöötajate uudishimu kohta

V

AASTARAAMAT 2020

aatamata tervishoiuasutuste nõustamistele terviseandmete vaatamiste õigsuse
teemal, sai inspektsiooni tänu inimeste andmejälgija aktiivsele kasutusele jätkuvalt kaebusi ja
märgukirju selle kohta, kus keegi on avastanud
tema digiloo vaatajate hulgast nime, kellega tal
ei ole olnud enda teada ühtegi kokkupuudet.
Mõningatel juhtudel on olnud ühe päeva jooksul vaatamisi ühe inimese poolt tublisti rohkem
kui kümnel korral.
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Inspektsiooni menetlusesse jõudis ka selliseid
juhtumeid, kus oma pääsu terviseandmete
juurde on kuritarvitatud oma lähikondlaste
kohta info uurimisel. Näiteks oli digiloost terviseandmeid vaadanud täisealise lapse arstina
töötav vanem. Samuti pidi inspektsioon algatama menetluse perearstikeskuse juhtumi peale,
kus tervishoiutöötaja vaatas oma sugulase
terviseandmeid.
Kui tervishoiutöötaja kasutab oma töös terviseandmeid digilugu.ee süsteemist, peab ta

arvestama, et sealt saadud info on alati kõrvaliste isikute jaoks piiranguga teave. Seda ka
juhtudel, kui tervise infosüsteemis olevad isikuandmed võetakse üle näiteks oma raviasutuse sisesesse infosüsteemi, sest seda on vaja
arvestada raviplaani koostamisel.
Terviseandmeid tohib töödelda üksnes tervishoiuteenuse osutamiseks ja terviseandmetele
juurdepääs on mõeldud vaid selleks otstarbeks, mis tähendab, et väljapoolt raviteenuse
osutamist terviseandmeid vaadata ei tohi. Tervishoiuteenuse osutaja ei tohi oma ametipositsiooni ära kasutada isikliku uudishimu rahuldamiseks. Ilma aktiivse raviteenuse osutamiseta
või inimese enda antud nõusolekuta ei tohi
andmeid vaadata ega muudmoodi töödelda.
Uudishimu päringute eest on tehtud varasematel aastatel mitmeid väärteotrahve. Aastal
2019 tervishoiusüsteemis selliseid trahve ei
määratud, kuna algatatud menetlused ei jõudnud veel aastalõpu seisuga lahenduseni.

Asutusel pole õigust küsida avaliku ülesande
täitmiseks nõusolekut

Õ

igusliku aluse leidmise osas märkas inspektsioon 2019. aastal avaliku sektori andmetöötlejate hulgas teatavat
ebakindlust.

Praktikutel tuli selgitada, miks on väär on
küsida nõusolekut olukorras, kus tegelikult
on isikuandmete töötlemiseks muu õiguslik
alus. Selline tegevus on eksitav, sest jätab
mulje, et inimesel on otsustusõigus olukorras, kus seda tegelikult ei ole. Näiteks oli üks
selline olukord riikliku järelevalvemenetluse
läbiviimisel, mis ei saa sõltuda isiku nõusolekust. Nõusoleku küsimine on asjakohane
üksnes sellistes olukordades, kus isikul on
ka reaalselt võimalik otsustada oma isikuandmete töötlemise osas.
Sestap tuleb arvestada, et isiku nõusolek
on õigusliku alusena kehtiv siis, kui see on
vabatahtlik. Nõusoleku küsimist saab pidada
asjakohaseks üksnes sellistes olukordades,
kus isikul on ka reaalselt võimalik otsustada
oma isikuandmete töötlemise osas. Isik võib
igal ajal oma nõusoleku vabalt tagasi võtta.
Kui isikuandmete töötlemiseks on avaliku
võimu teostamine ja avaliku ülesande täitmine, saab andmetöötlus olla võimalik kas

tulenevalt eriseaduse sättest või olla tuletatud ülesande täitmise vajadusest.
Kui tervishoiuteenuste korraldamise seadus
ütleb, et tervishoiuteenuste osutajatele kehtestatud nõuete täitmise üle teostab riiklikku
järelevalvet Terviseamet, siis nendeks nõueteks on muuhulgas ka tervishoiuteenuse
osutamise nõuetekohane dokumenteerimine ja tervishoiuteenuse kvaliteedi tagamine.

Kui isikuandmete töötlemiseks on
avaliku võimu teostamine ja avaliku
ülesande täitmine, saab andmetöötlus olla võimalik kas tulenevalt
eriseaduse sättest või olla tuletatud
ülesande täitmise vajadusest.
Järelevalve raames saab Terviseamet muudelt isikutelt või asutustelt infot küsida
haldusmenetluse seaduse alusel. Haldusmenetluse seaduse § 38 lõige 1 ütleb, et
haldusorganil on õigus nõuda haldusmenetluse käigus menetlusosalistelt ning muudelt
isikutelt nende käsutuses olevate tõendite ja
andmete esitamist, mille alusel haldusorgan
teeb kindlaks asja lahendamiseks olulised
asjaolud.

2019

. aastal sai inspektsioon mitmeid
kaebusi ja märguandeid koolides toimuva
andmetöötluse kohta. Ühe probleemina joonistus välja, et koolid küsivad andmeid liiga
palju. Üldine reegel, mida inspektsioon soovitas järgida, on lähtuda andmete kajastamisel
põhimõttest „nii vähe kui eesmärgi saavutamiseks vajalik“, aga nii, et midagi olulist ei jääks
jällegi tegemata.

Koolil ei ole õigus küsida tervisetõendile lisaks täpsemat diagnoosi
Inspektsioon lahendas koostöös Haridus -ja
Teadusministeeriumiga ühte kaasust, kus
kool küsis õpilaselt lisaks arstitõendile ka
diagnoosi, et otsustada kas kool lubab õpilasel puudutud ajal toimunud kontrolltööd
järele teha. Haridus-ja Teadisministeerium
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oli vastuses koolile selgitanud, et põhikoolija gümnaasiumiseaduse (PGS) § 36 lõike 2
alusel lisaandmete küsimine ei ole põhjendatud, kuna ei selgu, et koolil on tõendid ebaõigete andmete esitamise kohta.
Inspektsioon leidis samuti, et arstitõendi
juurde lisaandmete küsimine on ülemäärane. Inspektsiooni hinnangul on arstitõend
oma loomult nii õpilase kui ka töötaja puhul
ilmselge tõend mõjuva põhjusega puudumisest, mis ei vaja eraldi hindamist, ega
anna alust lisaandmete küsimiseks. Juhul
kui on kahtlustusi tõendi õiguses vms, siis
selle väljaandmisega seotud asjaolude
kontrollimiseks saab esitada taotluse Eesti
Haigekassale.

Inspektsiooni hinnangul on
arstitõend oma loomult nii õpilase
kui ka töötaja puhul ilmselge tõend
mõjuva põhjusega puudumisest, mis
ei vaja eraldi hindamist, ega anna
alust lisaandmete küsimiseks.

AASTARAAMAT 2020

Terviseandmete kui eriliigiliste andmete saamiseks ei saa kasutada õigusliku alusena ka
nõusolekut, sest nõusolek peab olema antud
vabal tahtel. Diagnoosi kui eriliigiliste isikuandmete küsimisega võetakse ära võimalus
avaldada neid ise vabal tahtel ehk nõusoleku
alusel. Seda seetõttu, et kui kooli esindaja
küsib andmeid lapsevanemalt, lapselt või
töötajalt, siis on tegemist nõrgemal positsioonil oleva isikuga, kes ei saa oma vaba
tahte üle ise otsustada. Inspektsioon leidis,
et kool rikkus sellega andmekaitsenõudeid.
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PGS § 35 lõige 2 ja § 36 lõige 2 alusel saaks
kool hinnata ja täpsustada muid puudumisi
(nt kui õpilane puudub seoses kooliväliste
võistluste, pereürituste, reiside jms põhjustega), mis ei ole faktiliselt käsitletavad
mõjuva puudumisena. Sel juhul lasub inspektsiooni hinnangul asjaolude tõendamise
kohustus tõepoolest lapsevanemal ning kool
võib küsida täpsustusi, nt konkursil osalemise kinnitust jms.

Õpilase diagnoosi ei ole õigust küsida ka
kehalise kasvatuse õpetajatel. Piisab, kui
arsti otsuses on välja toodud vastunäidustused. Seda eelkõige põhjusel, et ükski muu
isik, kes ei ole meditsiinitöötaja ei saa asuda
diagnoosi alusel vastu võtta otsuseid, mis on
õpilasele lubatud ja mis mitte. Küll aga kutsub inspektsioon vanemaid üles koostööks
õpetajatega, lähtudes perearsti soovitustest,
sest see on lapse huvides, kui ta mingilgi
määral olenemata oma tervislikust seisunist
spordiga siiski tegeleks. Koos vanemaga
oleks hea leida vastavale õpilasele alternatiivsed harjutused jms, mitte automaatselt
vabastada igasugustest tundidest.

Vanema nõusolek lapse andmete
töötlemiseks kehtib ainult selle
küsijale
Inspektsioon sai märgukirja, et ühe laste
päevahoiu juhataja kasutab lastest pilte ja
videosid reklaamiks enda isiklikul Facebooki
kontol. Inspektsioon tuvastas, et nõusolek
laste andmete töötlemiseks oli küll võetud,
aga see oli võetud lastehoiu kui juriidilise
isiku nimel.
Kui nõusolek laste andmete töötlemiseks on
võetud juriidilise isiku nimel, siis peab arvestama, et eraisikuna neid samu andmeid
avaldada ei saa. Selleks on vaja võtta eraldi
lapsevanemate nõusolek ja andmete avaldamisel tekib sel juhul kahe eraisiku vaheline
õigussuhe. Antud juhul soovitas inspektsioon avaldajal veenduda, et vanemad on
oma laste fotode ja videote avaldamisega
nõus ja sellest teadlikud. Lisaks tuleb kasutada laste andmete avalikustamisel suhtluskeskkonnas privaatsussätteid, et andmed ei
oleks kõigile nähtavad, vaid teha valik, kellele
isik soovib need nähtavaks teha.
Samuti tuleb juhtida tähelepanu sellele, et
kui lastehoid soovib laste andmeid avaldada
ettevõtte võrgulehel, siis on võimalus kasutada sätteid, millega ei ole konkreetsed võrgulehed otsingumootoritele leitavad.

Meedial tuleb alaealiste andmete töötlemisel
olla nende huvidega arvestav

2

019.

aastal sai inspektsioon mitmeid
sekkumistaotlusi, millele oli vaja reageerida. Üks juhtumitest puudutas kadunud alaealise otsimist, kes oli üles leitud. Alaealine
isik oli igati tuvastatav (pilt, eesnimi, vanus,
elukoha piirkond jne) ning avatud oli samuti kommentaaride kirjutamise võimalus.
Inspektsioon leidis, et ajakirjandus kannab
olulist ja tänuväärset rolli kadunud isikute
võimalikul leidmisel ja tagaotsimise artikli
avaldamise hetkel olid avaldamise nõuded
meediaväljaandel täidetud, küll aga sai eesmärk kohe pärast lapse leidmist täidetud.
Kui eesmärk on täidetud, muutub avaldatu lapse õigusi ülemääraselt kahjustavaks.
Artikkel võib mõjutada oluliselt lapse edaspidist elu, sh tuua kaasa põhjendamatuid kannatusi nii tema lähedastele kui talle endale.
Juhtunu on tõenäoliselt olnud lapsele niigi
traumeeriv ja ning selle igavene avaldamine
ei ole põhjendatud.

Seetõttu saatis inspektsioon meediaväljaannete peatoimetajatele ringkirja,
kus tegi ettepaneku lõpetada kadunud
alaealiste isikuandmete avaldamine
kohe pärast seda, kui avaldamise
eesmärk on täidetud ehk isik on leitud.
Alaealiste andmete avaldamisel peab iga andmetöötleja olema veelgi kaalutlevam ja ettevaatlikum, kuna isikutel ei ole õigust enda andmete avaldamisel kaasa rääkida ning nende
eest otsustavad seaduslikud esindajad. Seetõttu saatis inspektsioon meediaväljaannete
peatoimetajatele ringkirja, kus tegi ettepaneku lõpetada kadunud alaealiste isikuandmete
avaldamine kohe pärast seda, kui avaldamise
eesmärk on täidetud ehk isik on leitud (kas
artiklid kustutades või avaldades artikleid
edasi isikustamata kujul). Soovitav on üle
vaadata alaealiste õiguste kaitseks ka vanad
artiklid ning vajadusel teha muudatusi.

Koolidirektor ei saa
koristaja töö kontrollimiseks
kasutada turvakaamerat

P

õhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS)
§ 44 lg 5 kohaselt on koolis videovalve kasutamine lubatud üksnes õpilaste ja
koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra
ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks. Lisaks õpilaste ja kooli töötajate turvalisuse tagamisele võib turvakaameraid
koolis ja muus lasteasutuses kasutada ilma
inimeste nõusolekuta isikuandmete kaitse
seaduse (IKS) § 14 lg 3 kohaselt siiski ka
kooli või lasteasutuse vara kaitseks.

Turvakaameraid ja nende salvestusi ei või
kasutada mitte ühelgi teisel eesmärgil, sh
töötajate töökohustuste kontrollimise eesmärgil, kuna selleks peab tööandja alati
kasutama töötajat vähemkahjustavamaid
viise. Turvakaamerate ainus eesmärk võib
olla isikute ja vara kaitse ning turvajuhtumi
ilmnemisel võib salvestuse edastada vaid
korrakaitseorganile, sh ei või turvakaamerate salvestusi näha isikud, kelle töökohustuste hulka see ei kuulu. Inspektsioon selgitab, et nende nõuete rikkumisel (kõrvaliste
isikute ligipääs turvaruumi/turvakaamerate
juurde) võib vastutada väärteokorras kooli
direktor, kelle ametiülesannete hulka kuulub
turvakaamerate korra loomine ja korra täitmise tagamine.
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Kõrgkool kohustub tagama
privaatsust ka ühiselamus
Inspektsioon sai kaebuse ülikooli endiselt
üliõpilaselt, mille kohaselt on õpilaskodu
juhataja käinud korduvalt ilma isikute teadmata nii kaebaja kui teiste isikute tubades ja
tutvunud isiklike asjadega (sh isikuandmeid
sisaldavate dokumentidega ja selle kohta
kaebajale suulisi märkusi teinud), küll aga ei
ole midagi varastanud.
Üliõpilaste ja teiste üliõpilaskodu kasutavate
isikute privaatsuse kaitse on ülikooli tagada.
Keegi ei tohi käia ühiselamu tubades ja tutvuda toaelanike isiklike asjadega ilma toaelanike endi teadmata. Leping üliõpilaskodu
kasutamiseks sõlmitakse ülikooli ja üliõpilase või muu isiku vahel, mistõttu vastutab
ülikool selle eest, et ei toimuks ka õigusliku
aluseta isikuandmete töötlemist ja toa kasutamisel ei rikutaks isikute privaatsust.
Inspektsioon andis sellisest kaebusest teada
ülikooli juhtorganile ning seda koos soovitusega üle vaadata nii õpilaskodu kasutamiseks sõlmitav leping, sisekorraeeskirjad kui
õpilaskodu juhatajaga sõlmitud leping, kuna
juhul kui rikkumise korda saatnud isik on
töölepinguline töötaja, siis sellisel juhul saab
vastavaid meetmeid kohaldada tööandja.

Vilistlaste isikuandmete
avaldamisest

AASTARAAMAT 2020

Peale isikuandmete kaitse üldmääruse
(IKÜM) kehtimahakkamist on küsitud traditsiooniliste toimingute tegemise õigsuse üle
olles üleeuroopalise õigusakti mõjusfääris.
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Nii nagu enne IKÜM jõustumist, tuleb ka
nüüd koolil endal otsustada, kas, kuidas ja
kus avaldada oma koolilõpetajate nimekirjad ning see otsus tuleb ka asjaosalisteni
viia. Inspektsioon selgitas haridusasutustele, et IKÜM ei sea keeldu vilistlaste nimede
avaldamisele, aga seda tuleb teha kooskõlas
andmekaitsereeglitega.

IKÜM-i põhjenduspunktis 4 on selgitatud,
et isikuandmete töötlemine peaks olema
mõeldud teenima inimesi. Õigus isikuandmete kaitsele ei ole absoluutne õigus, vaid
seda tuleb kaaluda vastavalt selle ülesandele ühiskonnas ja tasakaalustada muude
põhiõigustega vastavalt proportsionaalsuse
põhimõttele.
Lisaks reguleerib IKÜM vilistlaste nimekirjade avaldamise kontekstis isikuandmete
töötlemist ka siseriiklikult põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (PGS) ning avaliku teabe
seadus (AvTS). Seega ei ole IKÜM ainus
isikuandmete töötlemist reguleeriv õigusakt. Avaliku sektori valduses olevate andmete töötlemist reguleerib AvTS, mis lubab
asutuse valduses olevatele isikuandmetele
juurdepääsu piirata eelkõige juhul, kui sellise teabe avalikustamine kahjustaks oluliselt
isikute eraelu puutumatust (AvTS § 35 lg 1
p 11-15).
Siiski on inspektsioon soovitanud, et andmete avaldamisel peab lähtuma kindlasti
andmekaitsereeglite minimaalsuse, eesmärgikohasuse ja asjakohasuse põhimõttest. Kool peab sõnastama, mis on nimekirja avaldamise eesmärk ning seejärel tuleb
sisekorraeeskirjades ära kirjeldada nimekirja avaldamise kord ja teha see info kättesaadavaks kõigile asjaosalisetele. Kindlasti on
põhjendamatu avaldada lisaks isikute nimedele ja lennule muid isikuandmeid.
Eraldi on soovitav kaaluda kuivõrd on vajalik
avaldatu otsingumootoritele leitavaks tegemine. Enamasti häirib isikuid hoopis see,
et leht on avalike otsingutulemuste tõttu
leitav ja isikut on lihtne profileerida, mitte
asjaolu, et isik on avaldatud vilistalasena ja
leitav, kui otsida
otse kooli kodulehelt. Seetõttu
soovitame
vilistlasi kajastav
võrguleht
otsingumootoritele peita.

Mittetulundusühingutel ja korteriühistutel
tuli korrastada oma andmetöötlust

Nutisport.ee
Seda lugu kajastades tunnustab inspektsioon
väga kahe matemaatikaõpetaja ettevõtmist,
millest on saanud isegi õppevahend. Kuid iga
hea tahte juures sündinud algatus võib anda
vastupidiseid tagajärgi, kui ei pööra inimeste turvalisusele tähelepanu. Seega tuli ühe
meediaväljaande märgukirja põhjal algatada
järelevalvemenetlus 10 000 kasutajakontoga
nutisport.ee veebilehe üle, kuna inspektsioon
tuvastas mitmeid andmeturbelisi puudujääke
ning andmetöötlejal puudus õiguslik alus laste
andmete avaldamiseks.

Alla 13-aastaste isikute kontode
loomise ja andmete töötlemise
üle peavad otsustama seaduslikud
esindajad.
Kuna sellise veebilehe pidamine ei vastanud
isikuandmete kaitse reeglitele, tegi inspektsioon ettepaneku see esmalt isikute privaatsuse kaitseks kiiresti sulgeda, mida andmetöötleja tegi. Alustatud järelevalvemenetluse
käigus selgus, et tegemist oli äärmiselt ebaturvalise andmetöötlusega. Näiteks sai kontot luua suvalise aadressiga ja konto loomise
paroolid edastati lahtise e- mailiga. Veebilehel
avaldatud andmetele pääsesid ligi kõrvalised
isikud, kes said vaadata laste isikuandmeid ja
võistlustulemusi.

Isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) artikkel 8 ja isikuandmete kaitse seaduse (IKS) § 8
lõike 1 alusel on infoühiskonna teenuste pakkumiseks lapse isikuandmete töötlemine lubatud ainult juhul, kui laps on vähemalt 13-aastane. Seega alla 13-aastaste isikute kontode
loomise ja andmete töötlemise üle peavad
otsustama seaduslikud esindajad.
Inspektsioon tegi andmetöötlejale rikkumise
lõpetamiseks ettepanekuid. Edaspidi peavad
olema võistlustulemused edastatud nii, et
need on nähtavad vaid osalejatele ning ei ole
leitavad otsingumootoritele, sh ei ole nähtavad teades asukoha võrgulinki. Samuti peaks
ka sel juhul oleme täidetud nõue, et avaldamine toimuks seaduslike esindajate teadmisel ja
nõusolekul ning neid oleks teavitatud õigusest
nõuda isikustatud kujul mitteavaldamise võimalust, nt asendades lapse nimi initsiaaliga.
Lisaks seadis inspektsioon nõudeks muuta
kasutajakontode loomise ja haldamise keskkond turvaliseks, sh kehtestada nõuded
parooli(salasõna) keerukusele. Lisaks peaks
see hõlmama kasutajatele võimalust oma
paroolide muutmiseks ja nende sellest teavitamist ning kasutajakonto loomisel meiliaadressi autentimist. Oluliseks nõudeks rikkumise
lõpetamiseks sai samuti ettepanek avaldada
veebilehel andmekaitsetingimused.
Järelevalvemenetlus nutisport.ee veebilehe
üle lõppes peale kõikide nõuete täitmist.

Korteriühistud
Korteriühistute peale tehtud kaebused tulid
paljudel juhtudel sisesuhetest. Inspektsioon
pööras tähelepanu, et üldreegel on korteriühistu liikmete andmete avaldamisel see, et
sisesuhtes (ühistu liikmete vahel) on isikuandmete avaldamine lubatud ning välissuhtes (kolmandatele isikutele) on selleks vajalik
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ittetulundusühingute andmetöötluse
õiguslikud alused tulevad kas seadusest või isiku vabatahtlikust nõusolekust. Inspektsioonini jõudsid mitmed märgukirjad, kus
mittetulundusühinguna tegutsev spordiklubi
on töödelnud isiku andmeid sotsiaalmeedias
või veebilehel ilma tema nõusolekuta, mis on
isiku õiguste rikkumine. Aastaraamatus pöörab inspektsioon tähelepanu juhtumile, kus
korraga oli ohus 10 000 isiku privaatsus ja
enamus nendest olid alaealised.
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eelnev isiku nõusolek. Tähelepanu tuleb juhtida ka sellele, et ka korteri omanike nimede
avaldamine trepikojas vms ühisruumis on
seadusega vastuolus, sest sinna on võõrastel
juurdepääs. Keelatud on avaldada ka ainult
korterinumber, kuna selle järgi on omanike
nimed tuvastatavad kas kinnistusraamatust
või muust avalikust registrist.
Korteriühistu saab töödelda ainult korteriomanike andmeid (sh mitte üürnike andmeid)
ja seda minimaalses mahus ehk ainult ühistu tööks vajalikke andmeid. Kõikide korteriga
seotud teemade eest vastutab korteri omanik
või tema poolt ametlikult volitatud isik ning
ühistul ei ole alust koguda kolmandate isikute
andmeid või andmeid, mis kahjustavad üle-

määraselt kolmandaid isikuid ja ei ole ühistu
tööks vajalikud. Parkimise korraldamiseks
ei ole ühistul vaja teada, kes on millise auto
omanikuks või kasutajateks, sh veel koopiad
autodokumentidest. Inspektsioon juhib tähelepanu asjaolule, et ükski isik ei saa anda kellegi kolmanda isiku eest nõusolekut tema andmete töötlemiseks (kolmanda isiku andmed
tehnilises passis).
Oluline on märkida, et ka ühistu peab jälgima,
et ühistu liikmeid tuleb enne isikuandmete
edastamist volitatud töötlejale teavitada (nt
kui ühistu kasutab väljapoolt raamatupidamisteenust jms) ja sõlmida tuleb volitatud
töötlejatega alati leping.

Kõnesalvestis kui isikuanne

K

õnesalvestis on oma olemuselt mitte
ainult isikuanne, vaid isikuandmete
kogu, mille tundlikkus sõltub selle sisust ehk
informatsioonist, mida inimene enda kohta
avaldab. Olgu selleks näiteks teave inimese
elukoha, majandusliku olukorra, tervisliku või
psüühilise (hetke)seisundi kohta. Samuti on
isikuandmeks ka helistaja hääl.
Kõnesalvestiste töötlemisele ei ole pööratud
andmekaitselisest aspektist veel piisavalt
tähelepanu nii era kui avaliku sektori asutustes. Aastaraamatu näide tuleb sel korral
Politsei-ja Piirivalveamet (PPA) edastatud rikkumisteatest ja sellele järgnenud haldusjärelevalve menetlusest.
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PPA tõi rikkumisteates välja, et toimus lähisuhtevägivalla konverents, mille jaoks küsis
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Ida Prefektuur Häirekeskuselt neile laekunud
telefonikõnede salvestusi. Häirekeskuse Ida
Keskus edastas politseile originaalfailid kõnedest. Ida Prefektuuri kriminaalbüroo eemaldas salvestustest isikutele viitavad andmed
(nimed, aadressid), kuid isikute hääli ei moonutatud ja salvestised mängiti konverentsil
ette. Kuna konverentsi päeval soovis Virumaa
Teataja ajakirjanik saada konverentsil esitletud kõnesalvestisi, siis PPA ametnik andis
ilma Häirekeskuse kooskõlastuseta mälupulgal kõik esitatud kõned ka kohaliku väljaande
ajakirjanikule, kes Virumaa Teataja veebilehel
need avalikustas. Avalikustamine oli lühiajaline, sest Häirekeskuselt saadud info kohaselt
eemaldati salvestised veebilehelt kohe pärast
seda, kui sai teoks meediaväljaande poole
pöördumine.

Kuivõrd isikute hääli ei moonutatud, olid lähisuhtevägivalla all kannatavad isikud kaudselt
tuvastatavad. Inspektsioon leidis, et on mõistetav õppe- ja koolituseesmärgil konverentsi

PPA seisukoht oli, et isikud ei
olnud kaudselt tuvastatavad, kuid
inspektsioon sellega ei nõustunud.
läbiviimine ning on arusaadav ja vajalik teha
ennetus-ja teavitustöid lähisuhtevägivallast,
kuid see ei tähenda, et asutusele inimese
poolt usaldatud infot kõnesalvestises võib
ilma tema nõusoleku ja teadmiseta avaldada,
seda enam, et suurele auditooriumile, kuhu
võis kuuluda helistajat tundvaid inimesi.

PPA seisukoht oli, et isikud ei olnud kaudselt
tuvastatavad, kuid inspektsioon sellega ei
nõustunud. Sel korral lõpetas inspektsioon
menetluse noomitusega nii PPA kui Häirekeskuse suhtes, sest menetluse käigus sai
inspektsioonile selgeks, et isikutele intsident
reaalselt siiski riivet ei põhjustanud. Inspektsioon viitas, et selliste isikuandmete edastamised tuleks eelnevalt nii organisatsioonisiseselt kui asutuste vahel kooskõlastada ja asjad
läbi mõelda tulenevalt andmekaitsereeglitest.
Samuti oleks tulnud kasutada meetmeid isikute varjamiseks. Selliseid juhtumeid, kus kannatanu olukorda halvendab oht privaatsusele,
saab kindlasti ära hoida, kui asutused korraldavad oma töötajatele andmekaitsealaseid
koolitusi.

2

019.

aasta läbivaks märksõnaks võiks
olla uue praktika paika loksumine.

sel minimaalsuse ja eesmärgipärasuse põhimõtteid jne.

Isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM)
kehtima hakkamine kaotas ära praktiliselt
kohustuse taotleda järelevalveasutustelt luba
andmete edastamiseks kolmandasse, mittepiisava andmekaitsetasemega välisriiki (edaspidi välisriiki) .

Järgmisena tuleks vaadelda riiki, kuhu plaanitakse andmeid edastada. Kui andmeid edastatakse Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna siseselt või riikidesse, mille puhul
Euroopa Komisjon on andnud adekvaatsusotsuse5 , siis edastamine on analoogne Eesti-sisese edastamisega (st ei ole vaja rakendada
IKÜM 5. peatükki).

Uueks praktikaks on saanud see, et andmete
edastamisel välisriiki ei ole kõige olulisem taotleda luba inspektsioonilt, vaid kui edastamine on vajalik, peab andmetöötleja kõigepealt
endale selgeks tegema, milline on isikuandmete edastamise õiguslik alus. Andmetöötluse õiguslikud alused on loetletud IKÜM artiklis
6, eriliigiliste isikuandmete töötlemise õiguslikud alused on loetletud artiklis 9.
Seejärel tuleb kindlaks teha, kas edastamisel
rakendatakse piisavalt kaitsemeetmeid ning
millised on andmete edastaja ja saaja kohustused, kuidas rakendada andmete edastami-

Uueks praktikaks on saanud see,
et andmete edastamisel välisriiki
ei ole kõige olulisem taotleda luba
inspektsioonilt, vaid kui edastamine
on vajalik, peab andmetöötleja
kõigepealt endale selgeks tegema,
milline on isikuandmete edastamise
õiguslik alus.
Euroopa Komisjoni nimekiri: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/
international-dimension-data-protection/
adequacy-decisions_en
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Isikuandmete edastamisest kolmandatesse
riikidesse
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Kui aga soovitakse andmeid edastada riiki,
mis ei kuulu eelnimetatud erandite alla, siis
peab andmetöötleja uurima täpsemalt IKÜM
5. peatükki ning vajadusel rakendama artiklist
46 tulenevaid lisakaitsemeetmeid. Erandolukordades, üksikujuhtumite puhul, tuleks rakendada IKÜM-i artiklit 49.
Ka juhul, kui andmetöötleja valib ühe IKÜM
artiklis 46 nimetatud lisakaitsemeetmest, ei
tule alati inspektsioonilt luba taotleda. Loa
taotlemine on kohustuslik vaid artikli 46 lõikes 3 nimetatud kaitsemeetmete kasutamisel
(üldine, nn ad-hoc leping või avaliku sektori
asutuste vahelised halduskokkulepped).

Mida tähendab inspektsioonilt loa
taotlemise protseduur?
Inspektsioonil tuleb loa taotlemise menetlemisel rakendada järjepidevuse mehhanismi, mis tähendab, et esitatud andmete edastamise lepingu ja inspektsiooni
otsuse mustandi peame edastama Euroopa
Andmekaitsenõukogule otsuse tegemiseks.
Taoline protseduur on ajaliselt mahukas ning
peab arvestama, et kõik andmekaitsenõukogu
liikmed saavad võimaluse avaldada lepingu
ja inspektsiooni otsuse mustandi osas arvamust ning hääletama andmekaitsenõukogu
otsuse osas.
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Loa taotlemine on kohustuslik
vaid artikli 46 lõikes 3 nimetatud
kaitsemeetmete kasutamisel.
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Seega on pigem mõistlik teha valik üldmääruse artikli 46 lõikes 2 kirjeldatud kaitsemeetmete hulgast. Kõige enam kasutavam kaitsemeede ongi selle artikli punktis c nimetatud
Euroopa Komisjoni koostatud standardsed
andmekaitseklauslid (standard contractual
clauses6) . Selle kaitsemeetme puhul on andmete edastamise tüüplepingu tekst etteantud
ning lepingu osapooled lähtuvad sellest.
Euroopa Komisjoni tüüplepingud: https://
ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/
standard-contractual-clauses-scc_en

6

Teine väga tihti kasutatav kaitsemeede on
siduvad kontsernisisesed eeskirjad7 (binding
corporate rules), mille kasutamine nõuab ka
IKÜM artiklis 47 kirjeldatud protseduuride
läbimist. Siduvad kontsernisisesed eeskirjad,
nagu nimigi ütleb, on mõeldud suurtele ülemaailmsetele kontsernidele, kellel on tütarettevõtteid ning andmete liikumist väga paljudes eri riikides üle maailma.
Üldine kontsernisiseste eeskirjade heakskiitmise protseduur toimub analoogse järjepidevusse mehhanismi alusel, kuid on veel detailsem ja pikemaajalisem protseduur. Juhtival
andmekaitseasutusel on kohustus enne järjepidevuse mehhanismi käivitamist kaasata
dokumentatsiooni läbivaatamiseks vähemalt
2 andmekaitseasutust, aga kui eeskirjad saavad andmekaitsenõukogus lõpliku heakskiidu, saavad seda kaitsemeedet kasutada kõik
eeskirjades nimetatud ettevõtted ilma eraldi lepinguid sõlmimata või täiendavaid lube
taotlemata.

Artikkel 49 kasutamisel on vaja
silmas pidada põhitõde – tegemist
on eranditega ehk eriolukorras
andmete ühekordse (või ka
vajadusel korduva) edastamisega.
Siduvate kontsernisiseste eeskirjade protseduuri vastavalt artiklike 47 algatab ja viib
läbi juhtiv andmekaitse järelevalveasutus ehk
selle liikmesriigi asutus, kus asub kontserni
(Euroopa) peakontor või kontor, kus tehakse
andmekaitsealaseid otsuseid, mis on teistele
kontserni liikmetele siduvad.
Seega saab andmete välisriiki edastamise
loa taotlemise vajaduse osas öelda, et IKÜM-i
tulekuga on eelkõige andmetöötlejale endale
pandud vastutus tagada andmete õiguspärane välisriiki edastamine ning eelnevat luba ja
järelevalveasutuse hinnangut enamasti taotlema ei pea.
Euroopa Komisjoni BCR materjalid https://
ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/
binding-corporate-rules-bcr_en

7

IKÜM annab andmetöötlejatele rohkem võimalusi andmete edastamise kaitsemeetmete valiku
osas (võrreldes varasemalt kehtinud korraga)
– näiteks on võimalus kasutada toimimisjuhendeid, sertifitseerimist ja ka erandite kasutamine
on võrreldes varasemaga laiem.

Mida tähendab erandolukordades
andmete välisriiki edastamine?

töötleja vaheline leping, avalikust huvist tulenevad põhjused, õigusnõuete koostamised või
teatud juhtudel ka õigustatud huvi jms. Artikkel
49 kasutamisel on vaja silmas pidada põhitõde
– tegemist on eranditega ehk eriolukorras andmete ühekordse (või ka vajadusel korduva) edastamisega. Kui on vajadus andmeid pidevalt ja
püsivalt edastada, siis ei ole tegemist erandolukorraga ning artiklit 49 rakendada ei saa.

IKÜM-i artikkel 49 loetleb erandid, mil võib mittepiisava andmekaitsetasemega riiki edastada
andmeid ilma inspektsiooni loata ja artiklis 46
kaitsemeetmeid rakendamata. Sellisteks erandjuhtumiteks on isiku nõusolek, isiku ja andme-

Euroopa Andmekaitsenõukogu on avaldanud ka soovituse koos praktiliste näidetega
erandolukordades toimuva andmete edastamise osas, mille leiab https://edpb.europa.eu/
our-work-tools

Õigusest tutvuda oma isikuandmetega
IKÜM artiklist 12 lõikest 4 tulenev põhjendamise kohustus on täidetud.

Inspektsiooni menetluses oli kaebus, mille
kohaselt soovis isik kohaliku omavalitsuse
(KOV) sotsiaalosakonnalt enda kohta kogutud andmete väljastamist. Muuhulgas soovis
kaebaja kirjavahetust, mis oli kohalikule omavalitsusele sisse tulnud ning milles temaga
seotud murekohtasid on käsitletud. KOV keeldus andmete väljastamist osas, mis puudutas
teiste isikutega peetud kirjavahetust, tuginedes IKÜM artikkel 15 lõikele 4, kuna kirjavahetuse edastamine kahjustaks teise isiku õigusi
ja vabadusi. Kaebaja ei olnud otsusega rahul
ning leidis, et andmetöötleja ei ole kirjavahetuse väljastamata jätmist piisaval määral
põhjendanud.

Õige ja vale lahendus

Sellist laadi kaebuste lahendamisel tuli inspektsioonil hinnata, kas andmete väljastamine kahjustaks teist isikut sedavõrd, et see
kaalub üle andmesubjekti õiguse saada enda
kohta käivaid andmeid ning kas teabevaldaja

Inspektsioon palus KOV-le tehtud järelepärimises edastada hinnangu andmiseks kaebuse
aluseks olev kirjavahetus ja selgitused.

KOV viitas vastuses järelepärimisele Riigikohtu Halduskolleegiumi 21.02.2019 lahendile nr
3-16-2348 punktile 18, milles kohus on leidnud, et „teise isiku õiguse riive all ei tule mõista üksnes olukorda, kus juurdepääsuõiguse
andmisel avaneks võimalus tutvuda teise
isiku isikuandmetega. Teise isiku õigusena
tuleb kõne alla mistahes õigusnormile tuginev
subjektiivne õigus.

Keeldumine on lubatav, kui
juurdepääs võib kaasa tuua teise
isiku õiguste riive määral, mis
on kaalukam, kui andmesubjekti
juurdepääsuõigus.
KOV võimaldas inspektsioonile juurdepääsu
kõnealusele kirjavahetusele, et hinnata andmetöötleja põhjenduste õigsust. Inspektsioo-
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sikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM)
artikli 15 kohaselt on andmesubjektil üldjuhul õigus tutvuda enda kohta kogutud andmetega. Seda õigust võib piirata üksnes siis, kui
andmete edastamine kahjustab teiste isikute
õigusi ja vabadusi.
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ni hinnangul toimis KOV küsitud kirjavahetuse väljastamata jättes tuginedes IKÜM
artikkel 15 lõikele 4 õiguspäraselt, kuna kirjavahetuse väljastamine oleks kahjustanud
kirja koostaja õigusi ja vabadusi. Arvestades kirja sisu, ei olnud KOV-il võimalik keeldumist detailsemalt põhjendada, kuna see
oleks pannud kirja koostaja analoogsesse
olukorda nagu kirja kaebajale edastamine.
Kui eeltoodud näites hindas KOV sotsiaal
osakonna ametnik õigesti, et andmesubjekti
IKÜM artiklist 15 tulenev õigus saada enda
kohta käivaid andmeid ei ole absoluutne,
siis praktikas on sagedased ka vastupidised
näited.
Teises juhtumis pöördus inspektsiooni poole
kaebusega lapsevanem, kes ei olnud rahul
sellega, et KOV-i lastekaitsespetsialist edastas kolmanda isiku esindajale kaebaja lastega peetud vestluste kirjalikud kokkuvõtted.

Andmete väljastamist taotleti IKÜM artikkel
15 alusel, kuna vestlusest käis muuhulgas
läbi ka kokkuvõtete edastamist taotlenud
isik. Kuna lisaks sisaldas vestlus viiteid ka
lapsevanemale, st neis olid tuvastatavad
andmed kaebaja kohta, oli KOV ametniku roll
hinnangu andmisel, kas andmete väljastamine IKÜM artikkel 15 alusel on õiguspärane
või mitte ning see nõudis arvestamist rohkemate asjaoludega.
Arvestama pidanuks, et lisaks sellele, et kolmandale isikule andmete avaldamine võis
kahjustada lapsevanema õiguseid, peab
pöörama tähelepanu laste heaolu kaitsmisele ning hindama, milline on riive ja võimalik
mõju laste õigustele, kui vestluse kokkuvõtted edastatakse kolmandale isikule ja lisaks
sellele, kui kokkuvõtetele saab juurdepääsu
lapsevanem, kelle kohta sisaldab kokkuvõte
samuti hinnanguid.
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Asutuste andmete hoiustamine pilveteenustes
peab tagama turvalisuse
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Inspektsioon juhtis riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste tähelepanu pilveteenuse
kasutamisega seotud riskidele, kuna Eesti
avalik sektor on üha enam otsimas ja kasutusele võtmas kulutõhusamaid IT-lahendusi.
Sageli on nendeks ühtsete kasutustingimustega avalikud pilveteenused, mida osutavad
valdavalt piiriülesed teenusepakkujad peakorteritega väljaspool Euroopa Liitu. Olgu
selle näiteks kontoritarkvara, kus dokumente
või e-kirju ei hoita enam lokaalselt asutuse
serveris, vaid maailma eri paigus asuvates
andmekeskustes.

nustes. Avalikul sektoril on kohustus ning
vastutus, et teabele oleks tagatud õigeaegne juurdepääs ka kriiside ja hädaolukordade
ajal ning elutähtsate teenuste toimepidavuse
tagamiseks. Kui teabele juurdepääs ja selle
edastamine sõltub ainult välisest teenusepakkujast sh välislahendustest, ei pruugi
õnnestuda neid kohustusi täita. Riigiasutused peavad suutma korraldada teabevahetuse ka olukordades, kus välisühendused halvatakse kas pahatahtliku ründe tõttu või on
sunnitud riik ennetava meetmena ise ühendused katkestama.

Eesti asutused ei saa lähtuda kulutõhususest ja hoiustada andmeid avalikes pilvetee-

Saadetud ringkirjaga saab tutvuda www.aki.
ee veebilehel8.
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https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/ringkirjad

