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1.

SISSEJUHATUS

Alates 25. maist 2018 kohaldub isikuandmete töötlemisele isikuandmete kaitse
üldmäärus 2016/679, mida tuntakse ka ingliskeelse lühendiga GDPR 1.
Tegemist on Euroopa Liidu liikmesriikide ühtse ligi 100 lehekülje pikkuse üldise
andmekaitsemäärusega. EL määruse kui õigusakti liigi eripäraks on, et seda ei
võeta enam siseriikliku seaduse või määrusega eraldi üle ning see kehtibki
sellisena nagu Euroopa Parlament selle vastu võttis. Ometi on tegemist
regulatsiooniga, kus igal liikmesriigil on seal, kus määrus lubab võimalik
kehtestada ka teatud osas oma erisusi.
Isikuandmed ei ole varasemalt olnud see osa ärist, millega ettevõtete juhid enda
pead koormaks. Isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamisest see kõik muutus.
Määruse eesmärk on kaasajastada ning ühtlustada isikuandmete käsitlemise
nõuded kõigis 28-s (peagi 27-s) liikmesriigis. Ettevõtetele toob see kaasa mitmeid
muutusi. Erinevate hinnangute kohaselt peavad vähemalt äriprotsesse ja ehk isegi
ärimudelit muutma kuni 80% Euroopa ettevõtetest.
Aitamaks enda kliente, oleme automatiseerinud osaliselt GDPR nõuetele
vastavuse saavutamise meetmed ning abistame ettevõtteid läbi interaktiivse
teenuse TiNT.

1

Ingl General Data Protection Regulation.
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2.

KAS TINT ON TEIE ETTEVÕTTE JAOKS?

Vastus on jaatav, kui Teie ettevõtte tegevusalast tulenevalt töödeldakse suurel
hulgal andmeid.
Triniti pakub interaktiivset andmekaitsealast nõuteenust. Meil on professionaalne
andmekaitsele pühendunud töögrupp, kes Teid andmekaitse küsimustes aidata
saab. Meil on läbimõeldud andmekaitse paketid koos andmekaitsealase
interaktiivse platvormiga.
Oleme paindlikud ja leiame just Teile parima lahenduse – seega kui olemasolevad
paketid ei tundu vastavat Teie vajadustele, võtke julgesti ühendust ja leiame just
Teie huvile sobiva lahenduse.

3.

TRINITI PAKUB SISULIST ANDMEKAITSEAMETNIKU TEENUST

TiNT ehk tööriist isikuandmete kaitse nõuete täitmiseks aitab Teid kõigis
andmekaitse küsimustes, millega kokku puutute. Meie juures on teil mugavalt
ühes kohas vajalik andmekaitse dokumentatsioon ja nõu ning täpne teave, mida
peab või ei pea tegema.
TiNT on platvorm, mille kaudu saame Teid abistada mugavalt, kiirelt ning just
Teile sobival viisil. Eelkõige sisaldab see:
A. Juurutusnõu
Juhised seoses isikuandmete kaitse üldmäärusest ja Eesti õigusest
tulenevate isikuandmetega seotud kohustustega;
Vajaliku miinimumdokumentide paketi kohandamine Teie ettevõttele;
andmekaitsealaste juhiste ja dokumentatsiooni koostamine (ning
haldamine). Minimaalse dokumentatsioonipaketi oleme lisanud
käesoleva teenuse kirjelduse lõppu;
B. Nõustamine interaktiivse IT-platvormi kaudu
andmekaitse nõuete kohaldamise jälgimine, teadlikkuse suurendamine;
kohustusliku riskihindamise juures abistamine, sh andmekaitsealane
mõjuhinnang ja töötlemiseks õigustatud huvi hinnang;
töötlemistoimingute registri koostamine ja haldamine;
andmekaitse intsidentide haldus alates intsidendi registreerimisest kuni
selle ohu hindamiseni;
nõu ja juhised andmesubjektide ja asutuste pöördumistele vastamisel.
koostöö järelevalveasutusega;
ülevaated andmekaitse olukorrast juhtkonnale.
C. Andmekaitseametniku teenus
tagame ettevõttele võimaluse täita enda andmekaitsealane kohustus
määrata andmekaitseametnik, kes on ametlik esmakontakt
andmekaitsealastes küsimustes väljapoole kliendi organisatsiooni.
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4.

MEIE PAKETID

Juurutusteenus

Nõutavate dokumentide,
poliitikate, vormide kohandamine
organisatsiooni vajadustele ja
huvidele.

3000 €
ühekordne tasu

Andmekaitsealase tööriista
teenus

Nõutavate dokumentide
miinimumpaketi (vt lk 6)

Baaspakett

Premiumpakett

√

√

Juurdepääs TRINITI
Andmekaitseametniku tööriistale
TiNT

√

√

Vajadusel 2h kuus
andmekaitsealast nõu andmekaitse
töögrupilt platvormipõhiselt

√

Täiendav nõu 2h kuus andmekaitse
töögrupilt platvormipõhiselt

√

Kord kvartalis andmekaitsealase
kohtumise korraldamine kliendi
ettevõttes

600 € / kuus

900 € / kuus

300 €/kuus
Andmekaitsespetsialisti
teenus

√

√

Andmekaitsespetsialisti
määramine ja registreerimine
äriregistris; edastame ja
registreerime andme-subjektide ja
AKI pöördumised
Vajadusel 1h täiendavat
konsultatsiooni kuus
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5.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

MIINIMUM-10 DOKUMENTIDE PAKETT

Töötlemistoimingute registri template.
Juhul kui töödeldakse piisavas koguses andmeid,
peavad töötlemistoimingud olema registreeritud
(artikkel 30) – s.h. andmete töötlemise viis, alus,
säilitamise tähtaeg, volitatud-vastutavad töötlejad ja
vastuvõtjad.
Register on kogu GDPRi vastavustoimingute aluseks ka
tulevikus ning saab sisendi nii lepingutest kui
andmeauditi tulemustest ja kliendi edasisetest
kavatsustest.
Privaatsustingimused.
Privaatsustingimuste alusel töötleb ettevõte andmeid
ning need peavad olema andmesubjektile lihtsasti
kättesaadavad, s.t. näiteks veebilehel;
tegutsemiskohas jm.
Ettevõtte sisesed poliitikad.
Hõlmavad järgmist:
a. Organisatsioonisisesed
privaatsustingimused.
Oluline, et ka töötajate andmete töötlemine oleks
selge
ja
korrektne.
Enamgi
veel,
organisatsioonisisese poliitika kaudu kohustatakse
ka töötajaid ettevõttele rakenduvaid nõudeid
täitma. Töötajate osas enda kohustuste täitmine
on ettevõtte selge huvi ning määruse eeldus;
b. Organisatsioonisisesed infoturve poliitikad ning
organisatoorsete ja tehniliste kaitsemeetmete
juhis/poliitika;
c. Memo töötajatele. Ühel lehel ettevõtte
privaatsuspoliitika tutvustus.
d. Töölepingu
erisätted.
Andmetöötlusega
tegelevate töötajate puhul töölepingu täiendavad
sõnastused - ainult juhtudel, mil on see vajalik
(näiteks
väga
intensiivne
andmetöötlejast
töötaja; seda nõuab kliendiga sõlmitav leping
(eriti suurettevõtetest kliendid võivad nõuda
leppetrahvi olemasolu töölepingus)).
Andmekaitse mõjuhinnangu template.
Juhul kui ettevõtte tegevuste hulgas on selliseid,
millel on suur mõju isikute privaatsusõigusele, peaks
sellise töötluse eeldus olema mõjuhinnangu
teostamine ning selle tulemuse alusel ka AKI
teavitamine.
Büroo
aitab
valmistada
põhja/küsimustiku, millele vastata, kui hinnata
plaanitava
või
olemasoleva
tegevuse
mõju
isikuandmetele.
Õigustatud huvi hinnangu template.
Juhul kui ettevõtte tegevuste hulgas on selliseid, mille
puhul on töötlemise aluseks õigustatud huvi, mille
puhul ei ole üheselt selge õigustatud huvi alusel
töötlemise lubatavus või kui ettevõte soovib töödelda
andmeid uuel eesmärgil, peals töötluse eeldus olema
õigustatud huvi hinnangu teostamine. Büroo aitab
valmistada põhja/küsimustiku.
Nõusoleku template.
Nõusolek on vajalik juhul, kui ettevõte töötleb
andmeid viisil, mis ei ole vajalik isikuga sõlmitud
lepingu, juriidilise kohustuse täitmiseks või õigustatud
huvi alusel (nt uudiskirjade edastamine). Nendeks
juhtudeks on vajalik mõelda läbi nõusolekute
kogumise-hoidmise protsess; ülesehitus tagamaks
nende kehtivus.

7.

Vastutava-volitatud töötleja lepingu template.
Määruses on sätestatud kohustus, et juhul kui
volitatakse kedagi teist andmeid töötlema, siis peab
olema sõlmitud kirjalik leping määruses sätestatud
kohustuslike tingimustega (artikkel 29). GDPRi
kohaselt kohustuslik vorm on kirjalik.
a. Vastutava-volitatud töötleja lepingu template.
Määruses on sätestatud kohustus, et juhul kui
volitatakse kedagi teist andmeid töötlema, siis
peab olema sõlmitud leping määruses sätestatud
kohustuslike tingimustega (artikkel 29).
b. Volitatud töötlejana andmetöötluse lepingu
template. Täiendavalt enesehinnangu template
tagamaks enda lepingupartneritest volitatud ja
vastutavate
töötlejate
tegevuse
ning
organisatsiooni ühetaoline hindamine selles,
kuidas ja kas rakendatakse isikuandmetega
seonduvaid nõudeid.
8.
Andmesubjekti taotlustele vastamine.
Andmesubjekti
uued
õigused
on
paljuski
informatsioonilised – s.t. õigus nõuda teavet; koopiat;
ülekandmist. Vastavatele taotlustele tuleb vastata
olenevalt taotlusest viivitamatult või 30 päeva
jooksul. Andmesubjekti õiguste teostamise tagamiseks
peaks olema ettevõttel:
a. Andmesubjekti taotluste menetlemise juhis;
b. Andmesubjekti taotluse esitamise vorm, mida
pakkuda
andmesubjektidele
vabatahtlikkuse
alusel nende isikutuvastuseks ning taotluse sisu
mõistmiseks ning võimaldamaks etteantud
ajaraamistikus taotlustele vastata
c. Andmesubjekti taotluse esitamise template ehk
vorm lukustatult (ehk täita saab vaid vormi
lahtreid) salasõnaga:
9.
Rikkumise teavituse template.
Tegemist on uue kohustusega, mis eeldab detailset
ettevalmistust juba enne rikkumise ilmnemist.
Mistahes andmekao, hävimise, kadumise korral
kohustub ettevõtte sellise rikkumise (a)
registreerima; (b) olulise rikkumise korral teavitama
72 tunni jooksul AKI-t ning (c) teatud juhtudel ka
andmesubjekti või avalikkust. Selleks, et vastavas
ajaraamistikus toime tulla ning esitada teavitus, mis
vastab määruse nõuetele, peaks vastav vorm ja
protsess olema ettevõttes kokkulepitud ja teada.
a. Rikkumise ohuhinnangu template: peaks olema
läbimõeldud, deklareeritav ning tõendatav. Just
selle alusel teeb ettevõtte otsuse, kas vajalik on
teavitamine või piisab deklareerimisest ettevõtte
registris;
b. Rikkumiste register. Siin tuleks registreerida kõik
intsidendid, olenemata ohuhinnangu tulemusest.
c. Rikkumise protseduurireeglid. Selleks, et vastavas
ajaraamistikus toime tulla ning esitada teavitus,
mis vastab määruse nõuetele, peaks vastav vorm
ja protsess olema ettevõttes kokkulepitud ja
teada.
10.
Andmekaitseametniku määramine.
Andmekaitseametniku määramise eelduseks on
määramise vajalikkuse hnnang ning see on vaVajalik
juhuks, kui ettevõte soovib mitte määrata - kaasneb
kohustus see otsus hinnata ja talletada.
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Kui Sul tekib küsimusi, võta meiega julgesti ühendust, sest esmane
konsultatsioon on TRINITI büroos alati tasuta!
Lugupidamisega,

Advokaadibüroo TRINITI OÜ

+372 6 850 950

City Plaza, Tartu mnt 2

www.triniti.ee

10145 Tallinn, Estonia

triniti@triniti.ee

