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1 SISSEJUHATUS

1. Euroopa Andmekaitsenõukogu missioon on tagada Euroopa andmekaitse-eeskirjade järjepidev
kohaldamine ning edendada järelevalveasutuste tõhusat koostööd kogu Euroopa
Majanduspiirkonnas (EMP).

2. Euroopa Andmekaitsenõukogu alustas 25. mail 2018 uue institutsioonilise ja õigusraamistiku
rakendamist. See raamistik hõlmab nii isikuandmete kaitse üldmäärust1 kui ka õiguskaitsedirektiivi2.
Isikuandmete kaitse üldmääruse ja õiguskaitsedirektiivi kohaselt ei ole koostöö enam valikuvõimalus
ega lisaülesanne, vaid meie töö kese ja lahutamatu osa. Kuigi saavutatud on palju, peame lahendama
mitmeid probleeme, et parandada isikuandmete kaitset nii meie piiride sees kui ka väljaspool. Selleks
et Euroopa Andmekaitsenõukogu tuleks peamiste eesseisvate probleemidega tõhusalt toime,
määratleti strateegia aastateks 2021–2023.

3. Meie lõppeesmärk kaitsta üksikisikuid seoses isikuandmete töötlemisega on jätkuvalt meie tegevuse
ajendiks. Meie strateegia keskmes on ühise andmekaitsekultuuri väljatöötamine, mille eesmärk on olla
üleilmselt inspiratsiooni allikas ja mudel.

4. See strateegia ei anna siiski ammendavat ülevaadet Euroopa Andmekaitsenõukogu tööst lähiaastatel.
Pigem esitab see meie strateegiliste eesmärkide neli põhisammast ja põhimeetmed nende eesmärkide
saavutamiseks. Euroopa Andmekaitsenõukogu rakendab seda strateegiat oma tööprogrammis ja
annab oma aastaaruannetes aru iga sambaga seoses saavutatud edusammudest.

2 ESIMENE SAMMAS: ÜHTLUSTAMISE EDENDAMINE JA NÕUETE
TÄITMISE HÕLBUSTAMINE

5. Euroopa Andmekaitsenõukogu soovib jätkuvalt saavutada võimalikult suurt ühtsust andmekaitse-
eeskirjade kohaldamisel ja piirata killustatust liikmesriikide vahel. Lisaks praktiliste, kergesti
mõistetavate ja juurdepääsetavate juhiste väljatöötamisele arendame ja edendame vahendeid, mis
aitavad andmekaitset praktikas rakendada, võttes arvesse eri sidusrühmade praktilisi kogemusi
kohapeal.

 1. põhimeede: Euroopa Andmekaitsenõukogu annab välja lisajuhised ELi andmekaitsealase õiguse
põhimõistete kohta (nt õigustatud huvi mõiste ja andmesubjektide õiguste ulatus), mis on
hädavajalikud selle ühtseks kohaldamiseks. Sidusrühmadele suunatud eriürituste ja avalike
konsultatsioonide kaudu jätkame praktilise asjakohasuse tagamiseks koostööd paljude väliste
sidusrühmadega (suurettevõtted ja VKEd, valitsusvälised organisatsioonid, andmekaitseametnike

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta
isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise
kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).
2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute
kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja
nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete
vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK.
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võrgustikud ja muud andmekaitsespetsialistid). Täiendavaid jõupingutusi tehakse järjepidevuse
mehhanismi ja muude vahendite ennetavamaks kasutamiseks, et kõrvaldada liikmesriikides
tõlgendamise ja tavade võimalikud puudused või erinevused.

 2. põhimeede: Euroopa Andmekaitsenõukogu kavatseb veelgi edendada vastutavate töötlejate ja
volitatud töötlejate nõuete täitmist tagavate mehhanismide väljatöötamist ja rakendamist:
tehakse suuremaid jõupingutusi ja investeeritakse rohkem ressursse, eelkõige temaatiliste
seminaride ja töötajate koolituste teel, et stimuleerida nõuete täitmist edendavate vahendite,
eelkõige käitumisjuhendite ja sertifitseerimise väljatöötamist.

 3. põhimeede: Euroopa Andmekaitsenõukogu soodustab ühiste vahendite väljatöötamist
laiemale kasutajaskonnale ning tegeleb teadlikkuse suurendamise ja teavitustegevusega:
anname juba välja suuniseid ja esitame arvamusi, mis on suunatud laialdaste erialateadmistega
spetsialistidele. Tuginedes riiklikul tasandil juba olemas olevatele ressurssidele, töötab nõukogu
välja vahendid, mis on suunatud erialateadmisteta spetsialistidele (nt VKEd) ja andmesubjektidele,
eriti lastele.

3 TEINE SAMMAS: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE VAHELISE
TÕHUSA JÕUSTAMISE JA TÕHUSA KOOSTÖÖ TOETAMINE

6. Euroopa Andmekaitsenõukogu on täielikult pühendunud koostöö toetamisele kõigi riiklike
järelevalveasutuste vahel, kes teevad koostööd Euroopa andmekaitsealase õiguse jõustamiseks.
Kavatseme ühtlustada siseprotsesse, koondada erialateadmisi ja edendada tõhustatud
koordineerimist. Meie eesmärk ei ole üksnes tagada koostöö- ja järjepidevusmehhanismide tõhusam
toimimine, vaid püüelda ka järelevalveasutustes tõelise, kogu ELi hõlmava jõustamiskultuuri
arendamise poole.

 1. põhimeede: ergutada ja hõlbustada isikuandmete kaitse üldmääruse VII peatükis ja
õiguskaitsedirektiivi VII peatükis sätestatud kõigi koostöövahendite kasutamist, kõrvaldada
lõhed või erinevused riiklike täitemenetluste vahel ning hinnata ja parandada pidevalt nende
vahendite tõhusust ja tulemuslikkust. Edendada koostöömenetluse põhimõistete ühist
kohaldamist ja tugevdada suhtlust järelevalveasutuste vahel.

 2. põhimeede: rakendada koordineeritud jõustamisraamistikku, et hõlbustada paindlikul,
kuid kooskõlastatud viisil ühismeetmete võtmist alates ühisest teadlikkuse suurendamisest ja
teabe kogumisest kuni lauskontrolli ja ühiste uurimisteni. Koordineeritud jõustamisraamistik
aitab kooskõlastada jõustamistegevust, mille aluseks on üheskoos kehtestatud prioriteedid ja
ühiste metoodikate kasutamine.

 3. põhimeede: luua katseprojektina tugiekspertide kogu, et tagada märkimisväärset ühist huvi
pakkuva uurimis- ja jõustamistegevuse jaoks kasulik tugi erialateadmiste kujul ning tõhustada
koostööd ja solidaarsust kõigi järelevalveasutuste vahel, tugevdades ja täiendades üksikute
järelevalveasutuste tugevaid külgi ja rahuldades operatiivvajadusi.
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4 KOLMAS SAMMAS: PÕHIÕIGUSTE KÄSITLUS UUTE TEHNOLOOGIATE
KONTEKSTIS

7. Isikuandmete kaitse aitab tagada, et tehnoloogia, uute ärimudelite ja ühiskonna areng toimub
kooskõlas meie väärtustega, nt inimväärikus, autonoomia ja vabadus. Euroopa Andmekaitsenõukogu
jälgib pidevalt uusi ja kujunemisjärgus tehnoloogiaid ja nende võimalikku mõju üksikisikute
põhiõigustele ja igapäevaelule. Andmekaitse peaks toimima kõigi inimeste heaks, eriti
töötlemistoimingutes, mis kujutavad endast suurimat ohtu üksikisikute õigustele ja vabadustele (nt et
ennetada diskrimineerimist). Aitame kujundada Euroopa digitaalset tulevikku kooskõlas meie ühiste
väärtuste ja eeskirjadega. Jätkame koostööd teiste reguleerivate asutuste ja poliitikakujundajatega, et
edendada õiguslikku sidusust ja üksikisikute suuremat kaitset.

 1. põhimeede: uute tehnoloogiate hindamine – proaktiivselt seirata ja hinnata uusi
tehnoloogiarakendusi ning anda välja nende kohta ühised seisukohad ja juhised sellistes
valdkondades nagu tehisintellekt, biomeetria, profiilianalüüs ja reklaamitehnoloogia ning
pidevalt hinnata selliseid rakendusi nagu pilveteenused, plokiahelad jne käsitlevaid seisukohti.

 2. põhimeede: lõimitud ja vaikimisi andmekaitse tugevdamine ja vastutus – anda selged
juhised, kuidas andmekaitse põhimõtteid tõhusalt rakendada, mida on üksikisikutel õigus
oodata ja mida saavad organisatsioonid teha selleks, et parandada veelgi üksikisikute võimet
hallata oma isikuandmeid ja tõendada kohustuste täitmist.

 3. põhimeede: tõhustada suhtlust ja koostööd teiste reguleerivate asutuste (nt tarbijakaitse-
ja konkurentsiasutuste) ning poliitikakujundajatega, et tagada üksikisikute optimaalne kaitse
ja ennetada kahju tekkimist, sh vajadusel või asjakohasel juhul ka avatud konsultatsioonidena,
mis käsitlevad uute ettepanekute eelnõusid või uusi projekte.

5 NELJAS SAMMAS: ÜLEILMNE MÕÕDE

8. Euroopa Andmekaitsenõukogu on seadnud sihiks kehtestada ja edendada nii era- kui ka avalikus
sektoris (sh õiguskaitsesektoris) kõrgeid ELi ja üleilmseid standardeid andmete rahvusvahelisel
edastamisel kolmandatesse riikidesse. Tugevdame koostööd rahvusvahelise üldsusega, et edendada
ELi andmekaitset üleilmse mudelina ja tagada isikuandmete tõhus kaitse väljaspool ELi piire.

 1. põhimeede: edendada edastusvahendite kasutamist, tagades sisuliselt samaväärse kaitse
taseme, ja suurendada teadlikkust nende vahendite praktilisest rakendamisest – arendada
ja pakkuda praktilisi lisajuhiseid selle kohta, kuidas need (eriti uued) edastusvahendid
suudavad säilitada EMPst kolmandatesse riikidesse edastatavate isikuandmete
kõrgetasemelise kaitse, võttes arvesse riske, mis on seotud kolmandate riikide ametiasutuste
juurdepääsuga isikuandmetele, ja vajadust tagada andmete edastamisega seotud jõustatavad
õigused, tõhus õiguskaitse ja kaitsemeetmed.

 2. põhimeede: suhtlus rahvusvahelise üldsusega – Euroopa Andmekaitsenõukogu ja selle
liikmed püüavad pidada dialoogi rahvusvaheliste organisatsioonide ja institutsiooniliste
võrgustikega, et tagada andmekaitses tippteadmised ja edendada kõrgeid kaitsestandardeid
kogu maailmas.
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 3. põhimeede: hõlbustada suhtlust Euroopa Andmekaitsenõukogu liikmete ja kolmandate
riikide järelevalveasutuste vahel, keskendudes koostööle jõustamisjuhtumites, mis hõlmavad
väljaspool EMPd asuvaid vastutavaid töötlejaid / volitatud töötlejaid.

Euroopa Andmekaitsenõukogu nimel

eesistuja

(Andrea Jelinek)


