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Avaldus isikuandmete töötlemise kohta seoses piiride
taasavamisega pärast COVID-19 puhangut

Vastu võetud 16. juunil 2020

Euroopa Andmekaitsenõukogu on vastu võtnud järgmise avalduse.

1. Komisjoni 11. juuni 2020. aasta teatises, mis käsitleb mittehädavajaliku ELi reisimise ajutise piirangu
kohaldamise kolmandat hindamist, kutsutakse Schengeni liikmesriike ja Schengeni lepinguga
ühinenud riike üles kaotama kontrolli sisepiiridel 15. juuniks 2020 ja pikendama mittehädavajaliku ELi
reisimise ajutist piirangut kuni 30. juunini 2020. Teatises esitatakse ka lähenemisviis piirangu
järkjärguliseks kaotamiseks hiljem, mis on kooskõlas Euroopa Ülemkogu 26. märtsi 2020. aasta
kohtumisel kokkulepitud Euroopa ühtse tegevuskavaga COVID-19 meetmete lõpetamiseks.

2. Sellega seoses hakkas mõni liikmesriik 15. juunil 2020 järk-järgult kaotama COVID-19 pandeemia
tõkestamiseks võetud meetmeid, sealhulgas piiranguid isikute vabale liikumisele siseturul ja
Schengeni alal ning kolmandate riikide kodanike sisenemisele ELi välispiiride kaudu. Meetmete
järkjärgulise lõpetamise kavad sisaldavad meetmeid, mille eesmärk on kontrollida EMP territooriumile
sisenevate ja/või seal reisivate isikute voogu. Sarnaseid riiklikke meetmeid võtavad Euroopa
Andmekaitsenõukogu EMP/EFTA liikmesriigid ja Schengeni lepinguga ühinenud riigid.

3. Kuigi Euroopa Andmekaitsenõukogu on täielikult teadlik, kui oluline on põhiõigus tervisele, ei saa
nimetatud meetmetega mingil juhul eeldada, et kahjustatakse isikute põhiõigusi ja -vabadusi ning
eelkõige õigust andmekaitsele. Selle avalduse alus on seega püüe tasakaalustada põhiõigusi seoses
praeguse COVID-19 pandeemiaga.

4. Osaliselt on piire avada võimalik tänu sellele, et piiridel töödeldakse mitmesuguseid isikuandmeid.
Üldiselt on töötlemise eesmärk ennetada ja tõrjuda pandeemiat, leevendades riskitegureid teatud
meetmetega. Praegu liikmesriikides kavandatavad või võetavad meetmed on näiteks testimine
COVID-19 suhtes, tervishoiutöötajate väljastatud tervisetõendite nõudmine ja vabatahtliku kontaktide
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jälgimise rakenduse kasutamine.1 Enamik meetmeid hõlmab isikuandmete mingil tasemel töötlemist.
Kogutavate andmete kategooriad võivad olla näiteks kontakt-, tervise- ja asukohaandmed.

5. Nagu on Euroopa Andmekaitsenõukogu varem märkinud, ei takista andmekaitse võitlust COVID-19
pandeemia vastu. Andmekaitse õigusaktid on jätkuvalt kohaldatavad ja võimaldavad pandeemiale
tõhusalt reageerida, kaitstes samal ajal põhiõigusi ja -vabadusi. Andmekaitseõigus, sealhulgas
asjakohane kohaldatav riigisisene õigus, võimaldab juba teha andmetöötlustoiminguid, mida on vaja,
et aidata võidelda pandeemia, näiteks COVID-19 pandeemia leviku vastu.

6. Euroopa Andmekaitsenõukogu kutsub seepärast liikmesriike tungivalt üles kasutama ühist Euroopa
lähenemisviisi, kui nad otsustavad, mis isikuandmete töötlemist on vaja, et vähendada pandeemia
leviku riski, austades samal ajal isikute põhiõigusi ja -vabadusi. Vajalike meetmete otsustamisel peavad
liikmesriigid austama hartas kirjeldatud põhiõigusi, privaatsust ja andmekaitset ning üldisi
andmekaitse-eeskirju. Euroopa Andmekaitsenõukogu rõhutab, et selles kontekstis peab isikuandmete
töötlemine olema vajalik ja proportsionaalne. Nende põhimõtete valguses peavad meetmed
põhinema ka teaduslikel tõenditel. Euroopa Andmekaitsenõukogu meenutab samuti, et isikuandmete
kaitset tuleb tagada järjekindlalt kogu liidus/EMPs, olenemata andmesubjektide asukohast.

7. Euroopa Andmekaitsenõukogu rõhutab eelkõige, et andmekaitse õigusaktide teatud aspektid
nõuavad liikmesriikidelt erilist tähelepanu:

 Seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus. Otsustatud meetmetes sisalduv andmete töötlemine
peab olema andmesubjekti suhtes läbipaistev ja õiglane ning põhinema nõuetekohasel
artikli 6 õiguslikul alusel ja andmete erikategooriate töötlemise korral artiklil 9. Lisaks tuleb
andmesubjektile anda asjakohast teavet selgelt ja lihtsalt mõistetavalt.

 Eesmärgi piirang. Töötlemine peab piirduma COVID-19 pandeemia vastu võitlemise,
pandeemia piiriülese leviku ennetamise ja vajalike tervishoiuteenuste osutamise
võimaldamisega. Eesmärk tuleb määrata igale vastutavale töötlejale ja töötlemistoimingule.

 Võimalikult väheste andmete kogumine. Liikmesriigid peaksid töötlema ainult andmeid, mis
on piisavad, õiged, asjakohased ja piirduvad vajalikuga seoses töötlemise jaoks määratletud
eesmärgiga.

 Säilitamise piirang. Liikmesriigid peaksid tagama, et andmeid säilitatakse ainult lühikest aega
ja igal juhul mitte kauem kui on vaja töötlemise eesmärgiks.

 Andmeturve. Liikmesriigid peaksid tagama asjakohase turbetaseme, rakendades andmete
turvamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis põhinevad riskihinnangul,
näiteks pseudonüümimist ja asjakohasel tasemel krüptimist, kui töödeldakse väga isiklikku
teavet, näiteks tervise- ja asukohaandmeid.

 Lõimitud ja vaikimisi andmekaitse ning andmekaitse mõjuhinnang. Liikmesriigid peaksid
rakendama lõimitud ja vaikimisi andmekaitse põhimõtted koos (kui asjakohane) andmekaitse
mõjuhinnanguga.2

1 Vt suunised 04/2020 asukohaandmete ja nakatunuga kokku puutunud isikute kindlakstegemist võimaldavate
vahendite kasutamise kohta seoses COVID-19 pandeemiaga ning avaldus kontaktide jälgimise rakenduste
koostalitlusvõime mõju kohta andmekaitsele.
2 Vt artikli 29 töörühma andmekaitse mõjuhinnangu suunised (wp248rev.01), mille on heaks kiitnud Euroopa
Andmekaitsenõukogu.
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 Isikuandmete levitamine. Isikuandmete töötlejad peaksid saama isikuandmeid ainult
andmekaitse kokkuleppe olemasolul.  Liikmesriigid peaksid, kui asjakohane, selgelt
kokkuleppes määratlema vastutava töötlejana tegutseva ametiasutuse ja andmetöötleja
vastutusalade jaotuse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 kohaselt. Andmete
levitamine teiste vastutavate töötlejatega tohib toimuda ainult siis, kui selleks on asjakohane
õiguslik alus.

 Automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemine. Riiki sisenemise otsus ei tohu
põhineda üksnes olemasoleval tehnoloogial. Igal juhul tuleks selle otsustamise korral
kehtestada sobivaid kaitsemeetmeid, mis peaksid hõlmama andmesubjektile konkreetse
teabe andmist ja õigust otsesele isiklikule kontaktile, õigust väljendada oma seisukohta, õigust
saada selgitust otsuse kohta, mis tehti pärast sellist hindamist, ning õigust otsust vaidlustada.
Selline meede ei tohiks puudutada last.

8. Viimaseks rõhutab Euroopa Andmekaitsenõukogu, et tähtis on eelkonsulteerimine pädevate riiklike
andmekaitseasutustega, kui liikmesriik töötleb isikuandmeid selles kontekstis, et võimaldada
andmekaitse õigusaktide nõuetekohast kohaldamist.

Euroopa Andmekaitsenõukogu nimel

eesistuja

(Andrea Jelinek)


