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Lugupeetud härra justiitsminister 

 

 

Tänan Teid võimaluse eest avaldada arvamust isikuandmete kaitse uue õigusliku raamistiku 

kontseptsiooni (edaspidi kontseptsioon) kohta. 

 

Pean oluliseks, et kontseptsioonist tulenevate seaduste eelnõude ettevalmistamisel ja 

menetlemisel järgitaks kontseptsiooni lehel 40 esitatud ajakava. Muudatused isikuandmete kaitse 

korralduses puudutavad väga suurt hulka adressaate ning vacatio legis peab olema piisavalt pikk, 

et võimaldada sujuvat üleminekut uuele reeglistikule. Lisaks juhin tähelepanu järgnevale. 

 

1. Kontseptsiooni alljaotisega 5.2 (andmekaitseametniku regulatsioon) seonduvalt juhin 

tähelepanu, et olulisel osal sihtgrupist on juba sarnaste ülesannetega ametniku määramise 

kohustus olemas. Pole tungivaid põhjuseid hoida lahus infoturbe ja andmekaitse eest vastutavat 

isikut, kui nende pädevused ja töömeetodid suures osas kattuvad. Nende kahe vastutava isiku 

ühitamine asutuses pole tingimata kohustus, kui tegu on suure organisatsiooniga, küll aga 

soovitus väiksemate jaoks.  Seetõttu oleks kontseptsiooni ja edaspidi üldmääruse rakendusaktis 

mõistlik viidata olemasolevale Vabariigi Valitsuse määrusele „Infoturbe juhtimise süsteem“, mis 

juba näeb ette valitsusasutustes infoturbe eest vastutava isiku määramise (vt § 3 p 2). Teiseks 

võeti 2016. aasta suvel vastu Võrgu- ja infoturbedirektiiv ehk nn NIS direktiiv, mis vajab 

siseriiklikult ülevõtmist ja mis sisu osas dubleerib samuti üldmääruses sisalduvad kohustusi (nt 

turvameetmete rakendamise ja intsidentidest teavitamise kohustus). 

 

Andmekaitse üldmääruse eesmärk on tõsta andmekaitse taset digiajastul. Andmekaitse 

Inspektsioon (AKI) on tõdenud oma juhises: „Kuna andmekaitse põhimõtete rakendamise osaks 

on oskus rakendada pädevaid turvameetmeid, peab andmekaitsespetsialistil olema teadmus ka 

infoturbe põhimõtetest ning sellega seotud tehnoloogiatest“. Seega on tulevaste 

andmekaitseametnike üks olulisemaid oskusi võimekus hinnata, kas turvameetmed on piisavad 

andmekaitse tagamiseks. Eesti-suguses väikeriigis tuleks igati arvestada juba olemasolevate 

andmete kaitsmise kohustuste ja kulutatud ressurssidega ning mitte panna kohustust luua 

isikuandmete kaitse jaoks paralleelsüsteeme. 

 

Sama mõttekäik kohaldub ka eraettevõtetele. Nimelt on hädaolukorra seaduse (HOS) alusel 

määratud elutähtsa teenuse osutajad ning kui elutähtsa teenuse osutaja põhitegevus sõltub 

olulisel määral infosüsteemidest (Vabariigi Valitsuse määruse sõnastuses „kriitilise tegevuse 
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sõltuvus infosüsteemist on oluline“), siis on ettevõttel kohustus rakendada üldtuntud standardi 

kohaselt  infoturbe halduse süsteemi, sealhulgas määrata turvameetmete rakendamise eest 

vastutav isik. Samuti kohaldub suurele osale elutähtsate teenuse osutajatest uus NIS direktiiv. 

Seega ka uue HOS (jõustub 01.07.2017) § 36 alusel nimetatud  eraettevõtete suunal soovitame 

kaaluda isikuandmete kaitse ja infoturbe oskuste ühitamist. 

 

2. Kontseptsiooni osas, kus on puudutatud andmekaitseametniku kutsestandardit (lk 12-13), 

juhime tähelepanu, et kutsestandardi väljatöötamise ja koolitusprogrammide juures pöörataks 

samuti tähelepanu isikuandmete kaitse ja infoturbe teemade komplekssele käsitlemisele. 

 

3. Kontseptsiooni alljaotise 5.6 esimeses lõigus on viidatud AKI ettepanekule säilitada IKS 

erinormid uue rakendusseaduse erinormidena mh kaamerate kasutamise alal (punkt c). 

Kooskõlastusringile saadetavas eelnõus tuleb põhjalikult analüüsida praeguse regulatsiooni 

kooskõla andmekaitse üldmäärusega ja Euroopa Kohtu praktikas kujundatud seisukohtadega. 

 

4. Alljaotises 5.8 puudutatakse lapse nõusolekut seoses infoühiskonna teenustega. Soovitakse 

lisada infoühiskonna teenuse seadusesse säte, millega reguleeritakse vanusepiir, millest alates on 

Eesti õiguses lapse poolt antud nõusolek infoühiskonna teenuse kasutamiseks kehtiv ning 

seaduslik. Valikuvariantidena on pakutud kontseptsioonis 13, 14, 15 ja 16 eluaastat, ning on 

märgitud, et selle vanusepiiri kohta oodatakse tagasisidet kooskõlastusringilt. 

Kooskõlastusringile saadetava eelnõu seletuskirjas tuleks tuua selgelt välja seosed 

tsiviilseadustiku üldosa seaduse asjassepuutuvate sätete ja plaanitava õigusmuudatuse vahel. 

Samuti eeldame, et seletuskirjas tuuakse konkreetseid näiteid, milliseid infoühiskonna teenuseid 

kõnealune muudatus ja sellest tulenevalt lapse õiguste võimalik laiendamine puudutab. 

 

5. Alljaotistes 5.9 (erandid üldmääruse kohaldamisest) ja 5.10 (riiklikke registreid puudutavad 

muudatused) kirjeldatud muudatuste kohta on võimalik anda konkreetsem arvamus pärast seda, 

kui sellekohase eelnõuga on võimalik kooskõlastusringi käigus tutvuda. 

 

6. Alljaotisega 5.12 seonduvalt märgime, et järelevalvefunktsioonid on ka Riigi Infosüsteemi 

Ametil, millel on avaliku teabe seaduse § 53
1
 kohaselt järelevalve kohustus turvameetmete 

süsteemi rakendamise osas. Digikeskkonnas on isikuandmete kaitse ja teiste andmete kaitse 

meetmed suures osas samad ning neid tuleks vaadata ühe kompleksina. 

 

Lugupidamisega 
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