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FRA pressiteade 

Viin, 27. jaanuar 2014 

Kodanikud vajavad tõhusat ja kättesaadavat kaitset andmekaitse seaduste 

rikkumiste  eest 

Kõikjal ELis on inimestest saanud andmekaitse rikkumiste ohvrid, mis on tingitud info- ja 

sidetehnoloogia laialdasest kasutamisest riigiasutustes ja eraettevõtetes. Enamike andmekaitse 

seaduste rikkumisi on seotud  veebipõhise tegevuse, otseturunduse javideojärelevalvega. 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) värskest aruandest „Juurdepääs 

andmekaitsemeetmetele ELi liikmesriikides” selgub, et ohvritel puudub arusaam ja teadlikkus 

andmekaitsest ning nad ei tea, milliste  ametiasutuste poole abi palumiseks pöörduda. Aruandes 

rõhutataksevajadust kiiremas korras rakendada ELi reformitud andmekaitse-eeskirjad. 

„Tänapäeval on lihtne koguda ja kuritarvitada Euroopa kodanike isikuandmeid. See õiguste 

rikkumine võib tugevalt mõjutada andmekaitse rikkumiste ohvreid,” ütles FRA direktor 

Morten Kjaerum. „On saabunud aeg anda andmekaitseasutustele volitused, et nad saaksid võidelda 

rikkumiste vastu ja aidata hüvitada ohvritele tekitatud kahju.” 

„Andmekaitse on Euroopa Liidus üks põhiõigusi. Peame tagama, et seda õigust kaitstakse ja inimesed 

saavad seda õigust ka kasutada,” ütles Euroopa Komisjoni asepresident ja Euroopa Liidu 

õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Nagu nähtub Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti aruandest, 

ei tea täna paljud, kelle poole pöörduda juhul, kui nende andmeid on väärkasutatud. Siin on veel 

arenguruumi. Euroopa Komisjoni andmekaitsereformi ettepanekud teevad tulevikus elu kergemaks: 

kodanikud saavad kogu vajaliku abi ühest ja samast kohast, pöördudes kohaliku 

andmekaitseinspektori poole. Nad ei pea enam kaebuse esitamiseks võtma ette reisi teise riiki ega 

sõltu sellest, kus täpselt nende andmeid töötleva ettevõtja ametlik tegevuskoht Euroopa Liidus on. Ma 

kutsun ministreid üles järgima Euroopa Parlamendi eeskuju ja rakendama kiiremas korras 

andmekaitsereformi, tagades sellega kodanike õiguste parema kaitse.” 

Kuritarvituste ohvriks langenutega tehtud intervjuudest selgub, et andmekaitseasutuste poole pöördub 

enamik rikkumiste ohvreid. Nad teevad seda sageli pigem selleks, et samalaadsed rikkumised ei 

korduks, kui et saada rahalist hüvitist. Üksnes erandjuhul minnakse kohtusse. Kohtumenetlust 

peetakse liiga komplitseerituks, kulukaks ja aeganõudvaks. Probleemiks on ka õigusabi ja 

andmekaitsespetsialistide nappus, samuti ressursside puudus andmekaitseasutustes ja 

vaheorganisatsioonides. Lisaks on pahatihti andmekaitsemenetluste ja –meetmete kohta teave 

puudulik. 

Aruandest nähtub, et kõikide ELi liikmesriikide andmekaitseasutused saavad välja anda korraldusi 

rikkumiste kõrvaldamiseks ja sanktsioonide kohaldamiseks hoiatustest ja trahvidest kuni litsentside 

tühistamiseni. Siiski võib nende sanktsioonide ulatus ja kestus riigiti oluliselt erineda. Peaaegu 

kõikides liikmesriikides võib ka kohaldada kriminaalsanktsioone trahvi või vabadusekaotusena, kuid 

süüdimõistva otsuse rakendamise aeg ja trahvi suurus võivad riigiti suuresti erineda. 

Enamiku andmekaitse seaduste rikkumiste põhjuseks on kas veebipõhine tegevus, otseturuntus või 

sisetelevisioonikaameratega teostatav järelevalve. Kõige sagedamini vastutavad nende rikkumiste eest 

valitsusasutused, õiguskaitseorganid ning finants- ja tervishoiuasutused. Rikkumiste tulemusena 

tunnevad ohvrid kõige sagedamini ebakindlust, kogevad oma maine kahjustamist või kannatavad 

emotsionaalse stressi all. 

http://fra.europa.eu/en/about-fra/structure/director
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ELi andmekaitse eeskirjade kavandatav reform peaks aitama neid probleeme leevendada. Aruande 

järeldustele tuginedes soovitab FRA: 

 Tõsta avalikkuse teadlikkustkaebuste esitamise mehhanismide kohta, sh teavitada 

avalikkust riiklike andmekaitseasutuste olemasolust ja nende rollist; 

 Koolitada andmekaitse teemadel õigusala töötajaid, et nad saaksid anda inimestele 

asjatundlikku nõu; 

 Tugevdada andmekaitseasutuste sõltumatust; 

 Tagada andmekaitseasutustele piisavad ressursid ja volitused  rikkumiste menetlemiseks; 

 Rahastada kodanikuühiskonna organisatsioone ja sõltumatuid asutusi, tagamaks abi 

jõudmine ohvriteni; 

 Ühtlustada tõendamiskohustuse eeskirju, eelkõige internetikeskkonnas toimuvatel 

juhtudel, et lihtsustada kohtu või järelevalveasutuse poole pöördumist eelkõige üksikisikute 

jaoks.  

Aruanne sisaldab ülevaadet õigusraamistikust ja kohtulahenditest, millele andmekaitse reeglite 

rikkumiste korral viidata. Aruandest leiab ka mitmeid näiteid ohvrite ja andmekaitseala töötajate 

praktilistest kogemustest,  mis juhivad tähelepanu valdkondadele, kus tuleks andmekaitsemeetmeid 

tugevdada.  

Andmekaitsetemaatika paremaks selgitamiseks avaldab FRA homme, 28. jaanuaril 2014, Euroopa 

andmekaitse kohtupraktika käsiraamatu. Koostöös Euroopa Nõukoguga koostatud käsiraamat on 

mõeldud õigusala töötajatele ja valitsusvälistele organisatsioonidele, kes ei ole otseselt andmekaitse 

valdkonna spetsialistid. 

FRA aruandega saate tutvuda siin: 

 Juurdepääs andmekaitsemeetmetele ELi liikmesriikides  

 

Lisateave: media@fra.europa.eu / tel +43 1 580 30 642 

 

Märkused toimetajatele 

 FRA võrdles aruande jaoks andmekaitseseadusi ja -meetmeid kõigis ELi 28 liikmesriigis. 

Lisaks sellele intervjueeriti üle 700 inimese 16 ELi liikmesriigis (Austria, Bulgaaria, 

Hispaania, Itaalia, Kreeka, Läti, Holland, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, 

Soome, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik). Intervjueeritavad olid andmekaitse 

rikkumiste ohvrid, kohtunikud,juristid, andmekaitseasutuste ametnikud ja ohvrite 

tugiorganisatsioonide töötajad. 

 Õigus isikuandmete kaitsele on sätestatud ELi põhiõiguste hartas. 

 FRA töö andmekaitse valdkonnas, sh varem avaldatud aruanded, on kättesaadavad FRA 

kodulehel. 

 FRA ülesandeks on pakkuda tõendipõhist nõu ELi ja selle liikmesriikide otsustajatele aidates 

kaasa informeerituma arutelu tekkimisele ühiskonnas ning edendades teadmistepõhisemate ja 

kindlamalt piiritletud poliitikakujundust põhiõiguste teemal. 

 

http://fra.europa.eu/en/publication/2014/access-data-protection-remedies-eu-member-states
mailto:media@fra.europa.eu
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/
http://www.fra.europa.eu/en/theme/data-protection-privacy

