
 

 

 

 

Andmete edastamine isikuandmete kaitse üldmääruse 
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Vastu võetud 12. veebruaril 2019 

Uuendatud 4. oktoobril 2019 

 

Sissejuhatus  

 

Kui EMP ja Ühendkuningriigi vahel ei saavutata kokkulepet (kokkuleppeta Brexit), saab 

Ühendkuningriigist alates 1. novembrist 2019 kell 0.00 kolmas riik. See tähendab, et 

isikuandmete edastamine Ühendkuningriiki peab alates 1. novembrist 2019 põhinema ühel 

järgmistest vahenditest1: 

- isikuandmete kaitse tüüp- või ajutised tingimused; 

- siduvad kontsernisisesed eeskirjad; 

- toimimisjuhendid ja sertifitseerimismehhanismid; 

- erandid2. 

 

Käesolevas teatises on äri- ja avaliku sektori organisatsioonidele teave nende 

edastamisvahendite kohta, mis vastavad isikuandmete kaitse üldmäärusele ja mida tuleb 

kasutada isikuandmete edastamiseks Ühendkuningriiki kokkuleppeta Brexiti korral. 

 

Euroopa Andmekaitsenõukogu tugineb asjaomastele suunistele, mille on andnud 

järelevalveasutused ja Euroopa Komisjon. Vajaduse korral võivad EMP organisatsioonid 

pöörduda seonduvate töötlemistoimingute järelevalve pädevusega riiklike järelevalveasutuste 

poole. 

  

 
1 Vt isikuandmete kaitse üldmääruse V peatükk. 

2 Erandeid tohib kasutada ainult siis, kui puuduvad isikuandmete kaitse tüüptingimused või muud alternatiivsed 

asjakohased kaitsemeetmed. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/data_protection_et.pdf
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_et
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I. 5 etappi, kuidas valmistuda kokkuleppeta Brexitiks 
 

Kui edastate andmeid Ühendkuningriiki, tehke järgmist. 

 

 
 

 

II. Andmete edastamine EMPst Ühendkuningriiki  

1. Olemasolevad edastamisvahendid 
 

Kui Brexiti ajal puudub kaitse piisavuse otsus3, saab kasutada järgmisi andmete edastamise 

vahendeid.  

a. Isikuandmete kaitse tüüp- ja ajutised tingimused  
 

Võite oma Ühendkuningriigi partneriga kokku leppida, et kasutate Euroopa Komisjoni 

heakskiidetud isikuandmete kaitse tüüptingimusi. Need lepingud pakuvad piisavaid 

lisakaitsemeetmeid seoses andmekaitsega, mida on vaja isikuandmete edastamisel 

kolmandasse riiki.  

 

 

 

 

 
3 Kaitse piisavuse otsus on otsus, mille Euroopa Komisjon võtab vastu isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 45 

alusel (näiteks võttis komisjon vastu kaitse piisavuse otsuse Jaapani kohta 23. jaanuaril 2019. Varem on komisjon 

vastu võtnud ka kaitse piisavuse otsused muu hulgas selliste kolmandate riikide kohta nagu Argentina, Uus-

Meremaa ja Iisrael.) Seni Ühendkuningriigi kohta sellist kaitse piisavuse otsust tehtud ei ole. 

• Tuvastage, mis töötlemistoimingutega kaasneb isikuandmete edastamine 
Ühendkuningriiki.

1
• Leidke oma olukorra jaoks asjakohane andmeedastusvahend (vt allpool).

2
• Võtke valitud andmeedastusvahend kasutusele 1. novembriks 2019.

3

• Märkige oma sisedokumentides, et andmeid edastatakse 
Ühendkuningriiki.

4

• Ajakohastage oma privaatsusteadet.5
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Praegu on olemas kolm isikuandmete kaitse tüüptingimuste kogumit:  

 

• EMP vastutav töötleja kolmanda riigi (nt Ühendkuningriigi) vastutavale töötlejale: 

olemas on 2 kogumit:  

o 2001/497/EÜ 

o 2004/915/EÜ 

• EMP vastutav töötleja kolmanda riigi (nt Ühendkuningriigi) volitatud töötlejale  

o 2010/87/EL 

 

NB! Isikuandmete kaitse tüüptingimusi ei tohi muuta ja need tuleb allkirjastada esitatud kujul. 

Need lepingud võib siiski lülitada laiemasse lepingusse ja lisada võib lisatingimusi, kui need 

ei ole otseselt ega kaudselt vastuolus Euroopa Komisjoni vastuvõetud isikuandmete kaitse 

tüüptingimustega. Arvestades ajavahemikku 1. novembrini 2019, kinnitab Euroopa 

Andmekaitsenõukogu, et isikuandmete kaitse tüüptingimused on kasutusvalmis vahend. 

 

Isikuandmete kaitse tüüptingimuste muutmisel käsitatakse neid ad hoc lepingutingimustena. 

See võib tagada asjakohased kaitsemeetmed, mis arvestab teie olukorda.  

 

Enne edastamist peab need kohandatud lepingutingimused pärast Euroopa 

Andmekaitsenõukogu arvamust heaks kiitma pädev riiklik järelevalveasutus. 

b. Siduvad kontsernisisesed eeskirjad 
 

Siduvad kontsernisisesed eeskirjad on isikuandmete kaitse poliitika, mida kasutab kontsern 

(st hargmaised ettevõtted), et tagada asjakohased kaitsemeetmed isikuandmete edastamisel 

kontsernis, sh väljaspool EMPd.  

 

Teil võivad olla siduvad kontsernisisesed eeskirjad juba olemas või teete koostööd vastutavate 

töötlejatega, kes kasutavad vastutavate töötlejate siduvaid kontsernisiseseid eeskirju. 

Organisatsioonid võivad endiselt tugineda siduvatele kontsernisisestele eeskirjadele, mis on 

heaks kiidetud varasema direktiivi 95/46/EÜ alusel ja jäävad isikuandmete kaitse üldmääruse 

kohaselt kehtima4. Neid siduvaid kontsernisiseseid eeskirju on vaja siiski ajakohastada, et need 

oleksid täielikult kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse sätetega.  

 

Kui teil ei ole siduvaid kontsernisiseseid eeskirju, peab pädev riiklik järelevalveasutus need 

pärast Euroopa Andmekaitsenõukogu arvamust heaks kiitma. 

 

Siduvate kontsernisiseste eeskirjade suhtes kohaldatavate tingimuste üksikasjalik teave on 

Euroopa Andmekaitsenõukogu veebilehel.  

 

c. Toimimisjuhendid ja sertifitseerimismehhanismid 
 

Toimimisjuhend või sertifitseerimismehhanism võib tagada asjakohased kaitsemeetmed 

isikuandmete edastamisel, kui see sisaldab kolmanda riigi organisatsiooni siduvaid ja täitmisele 

pööratavaid kohustusi üksikisikute hüvanguks.  

 

 
4 Vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 46 lõikele 5. NB! Varasema direktiivi 95/46/EÜ alusel heaks 

kiidetud siduvad kontsernisisesed eeskirjad jäävad isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt kehtima, kuid need 

on vaja ajakohastada, et need oleksid täielikult kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse sätetega.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/ALL/?uri=CELEX:32001D0497
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32004D0915
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/TXT/?uri=CELEX:32010D0087
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_et


4 

 

Need vahendid on isikuandmete kaitse üldmääruse alusel uued ja Euroopa 

Andmekaitsenõukogu koostab suuniseid, et rohkem selgitada nende vahendite kasutamise 

ühtlustatud tingimusi ja menetlusi. 

 

2. Erandid  
 

Oluline on rõhutada, et erandid võimaldavad edastada andmeid teatud tingimustel ja on erandid 

asjakohaste kaitsemeetmete kehtestamise eeskirjast (vt eespool nimetatud vahendid, nt siduvad 

kontsernisisesed eeskirjad, isikuandmete kaitse tüüptingimused jt) või edastada andmeid kaitse 

piisavuse otsuse alusel. Neid tuleb seega tõlgendada piiravalt ja on peamiselt seotud 

töötlemistoimingutega, mis on juhuslikud ega kordu5.  

 

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 49 kohaselt on olemas muu hulgas järgmised erandid: 

• üksikisik on edastamiseks andnud selgesõnalise nõusoleku pärast seda, kui talle on 

esitatud kogu vajalik teave edastamisega kaasnevate ohtude kohta; 

• edastamist on vaja üksikisiku ja vastutava töötleja vahelise lepingu täitmiseks või 

sõlmimiseks või leping sõlmitakse üksikisiku huvides; 

• kui andmete edastamist on vaja avalikust huvist tulenevatel kaalukatel põhjustel; 

• kui andmete edastamist on vaja organisatsiooni mõjuvates õigustatud huvides. 

 

Olemasolevate erandite ja nende kohaldamise üksikasjalik teave on Euroopa 

Andmekaitsenõukogu suunistes isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 49 kohta. 

 

3. Üksnes avaliku sektori asutustele või organitele kättesaadavad 
vahendid  

 

Avaliku sektori asutused saavad kasutada mehhanisme, mida isikuandmete kaitse üldmäärus 

peab nende olukorras asjakohasemaks.  

 

Üks võimalus on kasutada õiguslikult siduvat ja täitmisele pööratavat dokumenti, näiteks 

halduskokkulepet või kahe- või mitmepoolset rahvusvahelist lepingut. Leping peab olema 

allkirjastajate jaoks siduv ja täitmisele pööratav.  

 

Teine võimalus on kasutada halduskokkuleppeid, näiteks vastastikuse mõistmise 

memorandumeid, mis ei ole õiguslikult siduvad, kuid peavad tagama andmesubjektide 

kohtulikult kaitstavad ja tõhusad õigused. Halduskokkulepped peab heaks kiitma pädev riiklik 

järelevalveasutus pärast Euroopa Andmekaitsenõukogu arvamust. 
 
Lisaks saavad ka avaliku sektori asutused kasutada eespool nimetatud erandeid, kui nad 

kohaldavad asjakohaseid tingimusi.  

 

Avaliku sektori asutused, mis täidavad kriminaalõiguse jõustamise ülesandeid6, saavad 

kasutada ka muid edastamisvahendeid7. 

 
5 Vt isikuandmete kaitse üldmääruse põhjendus 113 ja artikli 49 lõige 1. 

6Neid, mis kuuluvad õiguskaitsedirektiivi kohaldamisalasse. 

7 Vt õiguskaitsedirektiivi artiklid 37 ja 38. Edastamine võib toimuda näiteks siis, kui Euroopa Liidu ametiasutus 

järeldab pärast edastamise kõigi asjaolude (ise)hindamist, et kolmandas riigis on olemas asjakohased 

kaitsemeetmed. Lisaks võidakse konkreetsetes olukordades kohaldada lisaerandeid (vt õiguskaitsedirektiivi 

artikkel 38).  

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-22018-derogations-article-49-under-regulation_et
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-22018-derogations-article-49-under-regulation_et
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III. Andmete edastamine Ühendkuningriigist EMP liikmetele 
 

Ühendkuningriigi valitsuse teatel jätkub kokkuleppeta Brexiti korral praegune tava, mis lubab 

isikuandmetel liikuda vabalt Ühendkuningriigist EMPsse8.  

 

Sel eesmärgil tuleb korrapäraselt jälgida Ühendkuningriigi valitsuse ja teabevoliniku (ICO) 

veebilehte.  

 

 

 

Euroopa Andmekaitsenõukogu nimel 

(Andrea Jelinek) 

 

eesistuja 

 

 

 

 
8https://www.gov.uk/government/publications/data-protection-if-theres-no-brexit-deal/data-protection-if-theres-

no-brexit-deal  

https://www.gov.uk/government/publications/data-protection-if-theres-no-brexit-deal/data-protection-if-theres-no-brexit-deal
https://www.gov.uk/government/publications/data-protection-if-theres-no-brexit-deal/data-protection-if-theres-no-brexit-deal
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