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Euroopa Andmekaitsenõukogu tööprogramm 2019/2020

Euroopa Andmekaitsenõukogu

Euroopa Andmekaitsenõukogu on sõltumatu Euroopa asutus, mis toetab andmekaitse-eeskirjade
ühtset kohaldamist kõikjal Euroopa Liidus ning edendab Euroopa Liidu ja EMP-EFTA andmekaitse
järelevalveasutuste koostööd. Euroopa Andmekaitsenõukogu asutati isikuandmete kaitse
üldmäärusega.

Euroopa Andmekaitsenõukogusse kuuluvad Euroopa Liidu ja EMP-EFTA riiklike andmekaitse
järelevalveasutuste esindajad ja Euroopa Andmekaitseinspektor.
Euroopa Andmekaitsenõukogu peamised ülesanded on järgmised:

 esitada arvamusi, suuniseid, soovitusi ja parimaid tavasid, et edendada isikuandmete kaitse
üldmääruse ja õiguskaitsedirektiivi ühist mõistmist;

 nõustada Euroopa Komisjoni mis tahes isikuandmete kaitse küsimuses Euroopa Liidus;

 toetada isikuandmete kaitse üldmääruse ühtset kohaldamist, eelkõige piiriüleste
andmekaitsejuhtumite korral;

 edendada koostööd ja tõhusat teabevahetust ning parimate tavade jagamist riiklike
järelevalveasutuste vahel.

Kooskõlas Euroopa Andmekaitsenõukogu töökorra artikliga 29 on Euroopa Andmekaitsenõukogu välja
töötanud kaheaastase tööprogrammi aastateks 2019 ja 2020. Nüüd, kus Euroopa
Andmekaitsenõukogu on kinnitanud artikli 29 töörühma vastu võetud suunised ja väljastanud
isikuandmete kaitse üldmäärusega kehtestatud uute sätete tõlgendamise suunised, püüab Euroopa
Andmekaitsenõukogu pöörata rohkem tähelepanu konkreetsetele punktidele või tehnoloogiatele.
Euroopa Andmekaitsenõukogu tööprogramm põhineb vajadustel, mis on liikmete hinnangul olulised
sidusrühmade ja Euroopa Liidu seadusandja kavandatud tegevuste jaoks.

Euroopa Andmekaitsenõukogu jälgib korrapäraselt oma tööprogrammi rakendamist, seda vajaduse
korral ajakohastades.
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Tegevus aastatel 2019–2020

I. Suunised

 Suunised toimimisjuhendite ja järelevalveasutuste kohta
 Loetelust kustutamise suunised
 Suunised teise makseteenuste direktiivi ja isikuandmete kaitse üldmääruse kohta
 Suunised rahvusvahelise edastamise kohta avaliku sektori organite vahel

halduskoostöö eesmärgil
 Suunised sertifitseerimise ja toimimisjuhendite kui edastamisvahendi kohta
 Suunised andmesideühendusega sõidukite kohta
 Sertifitseerimissuunised (vormistamine pärast avalikku arutelu)
 Videovalve suunised
 Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse suunised
 Suunised suhtlusmeedia kaustajatele suunatud tegevuse kohta
 Laste andmete suunised
 Suunised tuginemise kohta artikli 6 lõike 1 punktile b võrguteenuste kontekstis
 Vastutava ja volitatud töötleja mõistete suunised (artikli 29 töörühma arvamuse

ajakohastamine)
 Vastutava töötleja õigustatud huvi suunised (artikli 29 töörühma arvamuse

ajakohastamine)
 Isikuandmete kaitse üldmääruse territoriaalse kohaldamisala suunised (vormistamine

pärast avalikku arutelu)
 Suunised andmekaitseasutuste volituste kohta kooskõlas õiguskaitsedirektiivi

artikliga 47
 Suunised andmesubjektide õiguste kohta, mis esimeses etapis keskenduvad eelkõige

õigusele andmetega tutvuda, andmeid kustutada, esitada vastuväiteid, piirata
andmete töötlemist ning nende õiguste piiramisele

II. Järjepidevusarvamused

 Arvamus EMP ja EMPsse mittekuuluvate riikide finantsturgu reguleerivate asutuste
halduskokkulepe kohta

 Arvamus isikuandmete kaitse üldmääruse ja e-privaatsuse vastastikmõju kohta

III. Muu tegevus

 Andmekaitseraamistik Privacy Shield – ühise läbivaatamise järelmeetmed
 e-privaatsuse määrus
 Euroopa Liidu suuremahuliste IT-süsteemide järelevalve menetlusnormid
 Komisjoni konsultatsioon kliiniliste uuringute määruse kohta
 Aruteludokument rahvusvahelise vastastikuse abi ja muude koostöövahendite kohta

isikuandmete kaitse üldmääruse jõustamiseks väljaspool Euroopa Liitu (artikkel 50)
 Euroopa Andmekaitsenõukogu jõustamisstrateegia
 FATCA – avaldus vastuseks Euroopa Parlamendi resolutsioonile
 Avaldus isikuandmete kasutamise kohta valimiste kontekstis
 Olemasolevate IT-lahenduste tõhustamine ja uute IT-lahenduste väljatöötamine
 Isikuandmetega seotud rikkumistest teavitamine
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 Komisjoni konsultatsioon isikuandmete kaitse üldmääruse hindamise ja läbivaatamise
aruande kohta artikli 97 kohaselt

IV. Korduv tegevus
a. Järjepidevusarvamused ja otsused

 Arvamused pädevatelt järelevalveasutustelt saadud otsuste eelnõude kohta
näiteks seoses järgmisega:
 andmekaitse mõjuhinnangu loetelud (artikli 35 lõiked 4 ja 5);
 toimimisjuhendid;
 toimimisjuhendite järelevalve asutuste ja sertifitseerimisasutuste

akrediteerimiskriteeriumid ja sertifitseerimise kriteeriumid artikli 42
lõike 5 alusel (Euroopa andmekaitsepitser);

 rahvusvahelise edastamise standardsed andmekaitseklauslid
artikli 46 lõike 2 alusel;

 töötlejatele kehtivad lepingu tüüptingimused artikli 28 lõike 8 alusel;
 rahvusvahelisele edastamisele kehtivad ad hoc lepingutingimused

artikli 46 lõike 3 alusel;
 siduvad kontsernisisesed eeskirjad (artikli 47 lõige 1).

 Mis tahes arvamused üldkohaldatava või mitmes liikmesriigis mõju avaldava
küsimuse kohta mis tahes järelevalveasutuse, eesistuja või komisjoni taotluse
alusel artikli 64 lõike 2 kohaselt.

 Mis tahes siduv otsus vaidluste lahendamise (artikli 65 lõige 1) või
kiirmenetluse (artikkel 66) kontekstis.

b. Seadusandlik konsulteerimine
 Mis tahes arvamus, avaldus, nõuanded komisjoni taotlusel pärast õigusakti

ettepanekute või rahvusvahelise lepingu vastuvõtmist või delegeeritud
õigusaktide või rakendusaktide ettevalmistamise ajal, kui õigusakt on eriti
oluline üksikisikute õiguste ja vabaduste kaitsmiseks seoses isikuandmete
töötlemisega, näiteks arvamused tulevaste kaitse piisavuse otsustamise või
kehtivate kaitse piisavuse otsuste läbivaatamise kohta.

V. Võimalikud teemad

 Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 48 tõlgendamise suunised
 Isikuandmete kaitse üldmääruse ja isikustamata andmete Euroopa Liidus vaba

liikumise määruse koostoime suunised
 Arvamus digitaalsete tõendite saamise piiriüleste taotluste kohta
 Märkused Kanadaga sõlmitud ajakohastatud broneeringuinfo lepingu kohta
 Valitsuse andmejuurdepääsu suuniste ajakohastamine seoses oluliste garantiide

dokumentatsiooni ja piisavuse võrdlusalusega
 Jõustamine kolmandates riikides asuvate vastutavate töötlejate vastu
 E-arved ja kesksete andmebaaside loomine rahandusministeeriumides
 Krediitkaardimaksete kasutamine kaugmakseteks ja kaardinumbrite säilitamine

pärast tehingut
 Uurimisprojektide head tavad
 Ajutiste lepingutingimuste heakskiitmise menetlus
 Plokiaheltehnoloogia
 Siduvate kontsernisiseste eeskirjade koostalitlusvõime
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 Uute tehnoloogiate, näiteks tehisintellekti, andmesideühendusega assistentide
kasutamine


