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Andmekaitsenõuetele vastavus nõuab 
terviklahendust 

Uus isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR), mis 

jõustub 2018. aasta mais, toob kaasa olulisi 

muudatusi, mis puudutavad mitte ainult õiguslikke, 

vaid ka organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi 

aspekte. Selleks, et organisatsioon saaks viia 

ennast kooskõlla GDPR nõuetega, ei piisa seega 

üksiktoimingutest nagu näiteks organisatsiooni 

veebilehel olevate privaatsustingimuste üle 

vaatamine või kliendi- ja töölepingute täiendamine 

andmekaitset puudutavate sätetega. Tänapäeva 

organisatsioonid vajavad GDPR valguses 

terviklahendust ehk GDPR-ks valmisoleku analüüsi, 

mis hõlmaks nii õigusliku hinnangut isikuandmete 

töötlemise protsessidele kui ka organisatsiooni 

äriprotsesside inventuuri ning IT süsteemide 

andmekaitsenõuetele vastavuse kontrolli.  

Sellise GDPR-ks valmisoleku hindamise eesmärk on 

välja selgitada, kas ja mil määral on teie 

organisatsioon valmis täitma ja rakendama GDPR-

s sätestatud nõudeid ja standardeid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Selleks, et oma valmisolekut paremini hinnata ning 

saada sellest tervikpilti, soovitame Teil otsustada 

meie Deloitte GDPR Gap Assessment paketteenuse 

kasuks, mis kujutabki endast terviklahendust 

organisatsiooni GDPR nõuetega kooskõlla 

viimiseks.   

Deloitte GDPR gap assessment: 

• on hea lähtepunkt enda regulatsiooniga kooskõlla 
viimiseks; 

• aitab aru saada, milliste isikuandmetega 
organisatsioon oma töös kokku puutub; 

• aitab välja selgitada ning ära kaardistada põhilisi 

andmekaitsealaseid riski- ja probleemkohti; 

• on praktiline lahendus andmekaitsega seotud 
riskide maandamiseks; 

• annab objektiivse ülevaate organisatsiooni GDPR-

ks valmisoleku staatusest. 

Deloitte on välja töötanud GDPR-ks valmisoleku 

mudeli. Paraku on praktika näidanud, et kuigi 

enamike organisatsioonide enda hinnangul asuvad 

nad GDPR-ks valmisoleku 4. tasemel, siis praktika 

näitab, et üldjuhul asuvad nad hoopis 2. või 3. 

tasemel.  

Täiendavate küsimuste korral või pakkumise 

saamiseks palun võtke ühendust advokaadibüroo 

Deloitte Legal andmekaitse valdkonna eest 

vastutava advokaadi Natalia Aleksejeva’ga, 
naleksejeva@deloittece.com, tel. 5171890. 
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3. 

Teadlikkus 
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4. 
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GDPR-ks kooskõlla 
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