ettevõtetel, kes töötlevad andmeid suures
ulatuses (vähemalt 5000 isiku andmeid
aastas);
 ettevõtetel,
kes
töötlevad
eriliigilisi
(delikaatseid) isikuandmeid;
 ettevõtetel, kus töötab 250 või rohkem
töötajat.
Andmete
ülekandmise
õigus
ühelt
teenusepakkujalt teisele - ettevõte peab
olema võimeline andma isikule tema kohta
käivad andmed struktureeritult ja valdavalt
kasutatavas vormingus ja masinaloetaval kujul
eesmärgiga edastada antud andmed teisele
teenuse pakkujale.
Andmete
töötlemise
dokumenteerimiskohustus
ettevõtted
peavad isikuandmete töötlemisega seotud
tegevused dokumenteerima ja neid dokumente
säilitama.
Rikkumistest
teatamise
kohustus
ettevõtted peavad isikuandmetega seotud
rikkumise korral hiljemalt 72 tunni jooksul
teavitama sellest Andmekaitseinspektsiooni,
teatud juhtudel ka andmesubjekti.
Andmekaitsealaste
mõjuhinnangute
koostamise kohustus - kõrgendatud riskiga
andmete
töötlemise
puhul
(sh
uute
tehnoloogiate kasutamisel) lasub töötlejatel
kohustus
enne
töötlemisega
alustamist
koostada isikuandmete kaitse mõjuhinnang.
Trahvid kuni 20 000 000 või 4% ettevõtte
eelneva
majandusaasta
ülemaailmsest
aastasest kogukäibest – olenevalt sellest
kumb on suurem.


Natalia Aleksejeva
Advokaat (LL.M Eur)
Advokaadibüroo
Deloitte Legal
Tel: +372 5171890
naleksejeva@deloittece.com

5.

Kas oled uueks andmekaitsemääruseks valmis?
Juba järgmise aasta mai kuus hakatakse kohaldama uut
EL isikuandmete kaitse üldmäärust, mis toob kõikidele
andmetöötlejatele kaasa rohkelt uusi kohustusi. Tähtis
on silmas pidada, et uus andmekaitsemäärus puudutab
absoluutselt kõiki ettevõtteid, kes oma igapäevase
majandustegevuse raames isikuandmeid töötlevad –
olgu need klientide või ettevõtte enda töötajate omad.
Samuti
on
oluline
silmas
pidada,
et
uut
andmekaitsemäärust kohustuvad järgima ka need
ettevõtted, mis ei ole EL-is asutatud, kuid kes töötlevad
EL-is isikuandmeid - nt müüvad siin oma kaupu ja
osutavad oma teenuseid.
Uus andmekaitsemäärus
muudatusi:

toob

kaasa

6.

7.

8.

järgmisi

1. Karmimad isiku poolt antava nõusoleku
nõuded – nõusolek isikuandmete töötlemiseks
kehtib ainult siis, kui selleks on antud
vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline
avaldus, kinnitus või muu nõusolekut väljendav
tegevus.
2. Õigus andmete kustutamisele ("õigus olla
unustatud") – uus andmekaitseäärus annab
isikule selged alused nõuda isikuandmete
töötlejalt enda kohta kogutud andmete
kustutamist.
3. Erisused
alaealiste
isikuandmete
töötlemisel – noorema kui 16-aastase isiku
nõusolekuga peab kaasnema tema vanema
nõusolek. Eestis rakendatakse ilmselt kõige
madalamat vanusemäära – 13 aastat.
4. Kohustus määrata andmekaitseametnik
(Data Protection Officer) –
 avaliku sektori asutustel

9.

Deloitte omab andmekaitse valdkonnas laialdast
rahvusvahelist kogemust ning on valmis olema abiks
Teie ettevõtte sisemiste protsesside vastavusse viimisel
uue andmekaitsemäärusega. Selleks pakume Teile
järgmisi teenuseid:
1. Uueks andmekaitsemääruseks valmisoleku
hindamine – analüüsi käigus anname hinnangu
ettevõtte sisemiste protsesside vastavusele uue
andmekaitsemääruse nõuetele, sh kas seni
kasutusele võetud andmekaitsemeetmed tagavad
piisava turvalisuse ning aitame tuvastada puudusi.

2. Uute
andmekaitse
protseduurireeglite
väljatöötamine – aitame Teil kooskõlastada
olemasolevaid
andmete
töötlemise
protseduurireegleid uue andmekaitsemääruse
nõuetega või töötame välja täiesti uued
protseduurireeglid, lisaks kaasajastame ka muud
asjakohast dokumentatsiooni.
3. Andmekaitse Help Desk teenus – kui Teie
ettevõttes ei ole oma andmekaitse spetsialisti, siis
võib Teile abiks tulla meie Help Desk teenus, mille
käigus oleme valmis jooksvalt vastama erinevatele
õiguslikele ja praktilistele andmekaitsealastele
küsimustele.
4. Andmekaitsealased mõjuhinnangud – kui Teil on
plaanis rakendada uusi andmete töötlemise
protsesse või juba olemasolevaid protsesse muuta,
siis antud teenuse raames aitame Teil aru saada,
kas kavandatud andmete töötlemise viisid võivad
tuua kaasa riske ning pakume välja lahendusi
nimetatud riskide vältimiseks.
5. Abi suhtlemisel Andmekaitseinspektsiooniga –
selgitame välja, kas Teie ettevõttel lasub
registreerimisja/või
teatamiskohustus
Andmekaitseinspektsiooni ees ning jaatava vastuse
korral valmistame ette vajalikke dokumente.
6. Andmekaitsealane koolitus – koostame ja viime
läbi andmekaitsealase koolituse Teie ettevõtte
juhtkonnale ja/või töötajatele, mille käigus
selgitame uue andmekaitsemääruse nõudeid ning
mida nad Teie ettevõtte jaoks tähendavad, pidades
silmas just Teie äri spetsiifikat.

