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Põhimõisted 

 

 Mis on isikuandmed? 
 Tavalised ja delikaatsed isikuandmed (IKS § 4) 

NB isikuandmete kaitse seadus rakendub ühtmoodi nii tavaliste, kui 

delikaatsete isikuandmete kaitsmisel va delikaatsete isikuandmete 

registreerimiskohustus. 

 

 Mis on andmete töötlemine?  
 (IKS § 5) 

NB töötlemine on sätestatud seaduses lahtise loeteluna, mis tähendab, 

et töötlemistoimingute alla käib kõik, mida andmetega tehakse.  
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Töötlemise lubatavus 

Isikuandmete töötlemine on lubatud: 

 isiku nõusolekul 

 haldusorgan võib isikuandmeid töödelda avaliku 

ülesande täitmise käigus seaduses ettenähtud 

kohustuse täitmiseks  
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Isiku nõusolek 

 

 Millised andmed peavad nõusoleku vormis olema 
märgitud? 

IKS § 12 

Sisu §12 lg 1 

Vorm §12 lg 2 

NB Nõusoleku tõendamise kohustus lasub andmete töötlejal. 

NB Kui töötlemine toimub seaduse alusel siis nõusoleku 
võtmine on käsitletav isiku eksitamisena.  
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Töötlemine ilma nõusolekuta 

IKS § 14 lõige 1: 

 Seadus 

Nt sotsiaalhoolekande seadus, ohvriabi seadus jne. 

NB jälgima peab seda, et töötlemistoimingud jääksid seaduses 

sätestatud volituste piiridesse. 

 välisleping või otsekohalduv õigusakt 

 üksikjuhtumil elu, tervise või vabaduse kaitseks 

 lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks 

 

 

 

Töötlemine ilma nõusolekuta II 

Andmete edastamisel on üldseaduseks 
isikuandmete kaitse seadus, kuid kui mõni 
eriseadus sätestab täiendava edastamise aluse, siis 
rakendatakse eriseadust. 

 

Nt  lastekaitseseadus § 59, võlaõigusseadus § 768, 
sotsiaalhoolekandeseadus § 37 jt. 
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Töötlemine ilma nõusolekuta III 

Kui seadus sätestab andmete töötlemise aluseks 
oleva normi nn üldvolitusena, siis isikuandmete 
töötlemisel tuleb lähtuda IKS § 6 põhimõtetest. 

 
Nt on selliseks üldvolitusnormiks politsei- ja piirivalveseadus § 77: politsei teeb 
muude isikute ja asutustega oma pädevuses koostööd avalikku korda 
ähvardava ohu ennetamiseks, tõrjumiseks ja korrarikkumiste kõrvaldamiseks. 

Selle normi alusel isikuandmeid töödeldes tuleb lähtuda IKS § 6 sätestatust st 
määratleda eesmärgi saavutamiseks vajalik minimaalne andmete koosseis jne.  
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Töötlemise põhimõtted 

 Seaduslikkuse põhimõte 

 Eesmärgikohasuse põhimõte 

 Minimaalsuse põhimõte 

 Kasutuse piiramise põhimõte 

 Andmete kvaliteedi põhimõte 

 Turvalisuse põhimõte 

 Individuaalse osaluse põhimõte 
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Tänan tähelepanu eest!  

Andmekaitse Inspektsiooni kodulehekülg: 

http://www.aki.ee 

 

Küsimusi võib esitada 

 info@aki.ee 

või infoliinile helistades 6274144  
(tööpäeval 10.00-12.00 ja 14.00-16.00) 

http://www.aki.ee/
mailto:info@aki.ee

