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1. Palun nimetage põhjused, miks soovite sellele ametikohale kandideerida ja miks peate
end sobivaks kandidaadiks.

Mul on lihtne vastus küsimusele, miks ma kandideerin Euroopa andmekaitseinspektori
ametikohale ja mis mind selleks esmajoones motiveerib: eraelu puutumatuse kaitse. Noore
juristina avaldasid mulle suurt mõju eraelu puutumatust käsitlevad õigusaktid koos
andmekaitsest tulenevate võimalustega parandada inimeste elukvaliteeti. Olen pühendanud
kogu oma kutsealase karjääri isikuandmete kaitsele ning tegelenud andmekaitseõigusega
igapäevaselt peaaegu 17 aastat. Kui minust saaks järgmine Euroopa andmekaitseinspektor,
jätkaksin seda tööd ja teeksin jätkuvalt kõik, mis minu võimuses, et tagada eraeluliste andmete
kaitse kõrge tase. Euroopa andmekaitseinspektorina kavatsen muuta andmekaitse kõigi ELi
elanike igapäevaelu reaalsuseks.

Minu elulookirjeldus annab hea ülevaate minu tegevusest Euroopa andmekaitse valdkonnas.
Käesolevas kirjalikus vastuses soovin rõhutada järgmist:

– Aastatel 2006–2007 töötasin Euroopa Andmekaitseinspektori riikliku eksperdina.
See 18-kuuline ajavahemik andis mulle võimaluse osaleda Euroopa
Andmekaitseinspektori töös ja vahetult jälgida Euroopa Liidu andmekaitse
järelevalveasutuse tööd.

– Minu tegevus Euroopa Liidu Nõukogu Ungari eesistumise ajal. Eesistumise ajal olin
2011. aasta esimesel poolaastal teabevahetuse ja andmekaitse töörühma (DAPIX)
esimees. Minu esimeheks oleku ajal võttis nõukogu vastu järeldused, mille koostasid
liikmesriikide valitsused vastuseks Euroopa Komisjoni teatisele andmekaitsereformi
kohta. See toimus enne isikuandmete kaitse üldmääruse vastuvõtmist, kuid oli juba
osaks pikkadest aruteludest, mis aastaid hiljem viisid uue õigusraamistiku loomiseni.

– Osalen regulaarselt Euroopa Andmekaitsenõukogu koosolekutel. Alates 2015. aastast
olen olnud selle nõukogu koostöö eksperdirühma1 esimees. Eksperdirühm on
koostanud mitu dokumenti andmekaitse järelevalveasutuste koostöö teemal.

1 Enne 25. maid 2018 oli eksperdirühm artikli 29 töörühma osa.
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Eeltoodu põhjal võib järeldada, et minu kutsealane kogemus on Euroopa
andmekaitseinspektori ametikohale asumiseks sobiv. Pean ennast andmekaitseasutuste
võrgustiku aktiivse liikme kohale sobivaks kandidaadiks. Olen Euroopa
Andmekaitsenõukogus ja artikli 29 töörühmas pikka aega pühendunult tööd teinud ning see
asjaolu, koos liikmesriigi ametiasutuses saadud kogemustega, annab mulle tugeva aluse, millelt
hakata täitma Euroopa Andmekaitseinspektori ülesandeid vastavalt kõrgeimatele
kutsestandarditele.

Euroopa Andmekaitseinspektor jõuab laia publikuni nii Euroopa Liidus kui ka üleilmsel
tasandil. Just see ülesanne on minu arvates erakordselt motiveeriv. Mul oleks väga hea meel
võtta endale sellega kaasnev vastutus. Olen kindel, et koos Euroopa Andmekaitseinspektori
sekretariaadi professionaalsete ja pühendunud töötajatega suudame need eesmärgid saavutada.

Olen Euroopa Liidu käsutuses, et teenida liidu kodanikke.

2. Palun kirjeldage, kuidas kujutate ette selle asutuse tulevikku, mille juht Te Euroopa
andmekaitseinspektorina oleksite, sealhulgas võimalikke probleeme, mida oskate ette
näha, ja oma prioriteete selle sõltumatu asutuse jaoks?

Kõigis Euroopa Andmekaitseinspektori tuleviku teemalistes aruteludes tuleb käsitleda eraelu
puutumatuse tulevikku. Usun, et valdavaks jääb suundumus, mille kohaselt tehnoloogilised
muutused põhjustavad ühiskondlikke muutusi. Kasutajate käitumisel on märkimisväärne
mõju teiste inimeste eraelule ja nende sotsiaalsele olukorrale. Kõik andmekaitseasutused
peavad seda oma ülesannete täitmisel arvesse võtma. Viimastel aastatel käivitunud ja ikka veel
kestva õigusloomeprotsessi lõpuleviimisega on kiire. Lähiaastatel ei ole tarvis tegeleda
radikaalse andmekaitsereformiga, vaid pigem tuleb alustatud töö lõpule viia ning tagada
kehtivate reeglite järjepidev ja tulemuslik jõustamine. Seda kõike arvesse võttes võime
Euroopa Andmekaitseinspektori eelseisvaks perioodiks kindlaks määrata järgmised
prioriteedid:

– tehnoloogiliste ja ühiskondlike muutuste seire tulemusliku jõustamise huvides,

– isikuandmete kaubana ja maksevahendina kasutamise analüüs,

– koostöö hõlbustamine andmekaitse-, tarbijakaitse- ja konkurentsiasutuste vahel,
et kaitsta üksikisikuid.

Nagu kõigi andmekaitseasutuste puhul, on ka Euroopa Andmekaitseinspektori juhtlause
kaitsta eraelu puutumatust ja isikuandmeid ning parandada kodanike elukvaliteeti. Jagan
Euroopa Andmekaitseinspektori 2014.–2019. aastaks kinnitatud strateegia väärtusi, milleks on
terviklus, läbipaistvus, erapooletus ja pragmaatilisus. Euroopa Andmekaitseinspektori juhiks
olles lähtuksin neist väärtustest ja eeldaksin kõigilt asutuse töötajateltki nende järgimist.
Personalistrateegia osana kaasaksin ma Euroopa Andmekaitseinspektori töösse võimalikult
palju kolleege, näiteks liikmesriigi andmekaitseasutuse heaks töötavate riiklike
ekspertidena. Selline kogemuste jagamine ja tihe koostöö toob vastastikust kasu.

Euroopa Andmekaitseinspektor on kohustatud esitama arvamuse Euroopa Liidu õigusaktide
kohta. Seda arvestades peab Euroopa Andmekaitseinspektor jääma usaldusväärseks partneriks
ja olema kättesaadav õigusloomeprotsessi kõigis etappides, et alustada arutelu
kaasseadusandjatega. Euroopa Andmekaitsenõukogu ja Euroopa Andmekaitseinspektor
peavad jätkama head koostööd õigusloome alal.
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Kontrolli ja jõustamise valdkonnas kavatsen töötada välja strateegia, milles määratakse
kindlaks prioriteedid ja tuuakse välja erilist tähelepanu väärivad andmetöötluse juhtumid,
tuginedes möödunud aastate kogemustele. Strateegia rakendamisel eelistatakse
konsultatsioone, mis võivad lihtsamini muuta seaduslikuks andmetöötluse, millega ei ole
veel alustatud. Liikmesriikide justiits- ja siseküsimuste valdkonna ametiasutuste kontrollimist
tuleb ka edaspidi koordineerida.

Andmekaitse lõppeesmärk on kaitsta üksikisikut. Andmekaitsereeglid kattuvad mõnikord
konkurentsi- ja tarbijakaitsereeglitega. Edaspidigi jääb oluliseks vastutuse lahusus ühist huvi
pakkuvates küsimustes, seega tuleks jätkata Euroopa Andmekaitseinspektori algatust
digitaalse teabevõrgustiku asutamiseks.

Euroopa Andmekaitseinspektoril on oluline roll eraelu puutumatuse kaitse tugevdamisel nii
Euroopa Liidus kui sellest väljaspool. Euroopa Andmekaitseinspektori roll ja vastutus on
globaalsed. Andmekaitse kasvav tähtsus mõjutab kõiki osalejaid maailmas. Igaüks otsib
partnerit, kes näitaks talle suunda ja valgustaks teed nagu majakas. See ülesanne langeb
ilmselgelt sellistele andmekaitseasutustele nagu Euroopa Andmekaitseinspektor ning seda
ootust on võimalik täita piisava hulga töötajate ja rahaliste vahendite olemasolul. Sellest saab
Euroopa andmekaitseinspektori proovikivi.

Algataksin avaliku arutelu selle üle, kuidas on võimalik mõista andmete väärtust
majandusprotsessis. Samuti tuleb uurida küsimusi, mis puudutavad nende andmete kasutamisel
põhinevat eraelu puutumatuse maksu. Vaja on kaaluda eraelu puutumatuse valdkonna
andmetest saadava kasu maksustamist, eelkõige sellise maksu kehtestamist
tehnoloogiahiiglastele.

3. Kuidas kavatsete täita Euroopa Andmekaitseinspektorile seadusega pandud ülesannet
valvata justiits- ja siseküsimustega tegelevate asutuste järele ning mida arvate
isikuandmete vahetamisest justiits- ja siseküsimustega tegelevate asutuste poolt ja
eelkõige isikuandmete kolmandatesse riikidesse edastamise järelevalvest?

Suhtumine Euroopa Liitu sõltub suurel määral justiits- ja siseküsimuste poliitika edukusest ning
väärib seetõttu kõigi institutsioonide erilist tähelepanu. Mõned justiits- ja siseküsimuste
valdkonna ametid, eelkõige eu-LISA, käitlevad suurt hulka isikuandmeid. Järelevalve
keskmes on õige tasakaalu leidmine turvalisuse ja eraelu puutumatuse vahel. Sellel teemal
on minu jõustamispoliitikas keskne koht.

Järelevalve Europoli üle on Euroopa Andmekaitseinspektori oluline ülesanne, mille täitmisel
kavatsen kasutada järgmisi vahendeid. Euroopa Andmekaitseinspektori ja Europoli vahelise
tulemusliku koostöö tagamiseks tuleb reeglipäraselt korraldada koosolekuid, kus saab arutada
kõiki kavandatava andmetöötlusega seotud andmekaitseküsimusi. Sellega tagatakse ka
lõimitud andmekaitse põhimõtte järgimine.

Europoli tegevuse korrapärane järelevalve on samuti oluline vahend, millesse saab
kasutoovalt kaasata liikmesriikide eksperte. Samuti võib kasutada kaugkontrolli, kas
omaette või järelkontrollina. Eelkontroll võimaldab kavandatud ja tõhustatud riskihindamise
korral riske tuvastada ja juhtida. See on ka oluline vahend, millega tagada reeglite järgimine.

Kaks korda aastas koosolekut pidavale Europoli koostöönõukogule osutab
sekretariaaditeenust Euroopa Andmekaitseinspektor. Tegemist on foorumiga, mis
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võimaldab ametiasutustel vahetada järelevalve käigus saadud kogemusi. Parlamentaarse
ühiskontrolli töörühma tõttu on demokraatliku kontrolli võimalus süsteemi juba sisse
ehitatud. Euroopa Andmekaitseinspektori ülesanne on seda toetada.

Justiits- ja siseküsimustega tegelevate asutuste tehtava andmetöötluse seaduslikkuse järelevalve
nõuab koostööd Euroopa Andmekaitseinspektori ja liikmesriikide ametiasutuste vahel.
Kuigi ma eeldan, et kontroll kesküksustes käsitletavate toimikutega seotud andmete üle toimub
eespool kirjeldatud vahendite abil, kuulub liikmesriigi tasandil toimuva andmetöötluse ja seega
kesküksuselt saadud andmete kasutamise järelevalve liikmesriikide andmekaitseasutuste
pädevusse. Selleks et nende kahe pädevuse teostamine oleks tulemuslik, peab see olema
ühtlustatud. Selle tagavad praegu järelevalve koordineerimisrühmad, millele osutab
sekretariaaditeenust Euroopa Andmekaitseinspektor. Selles rollis tuleb tugevdada ka
koordineerimist järelevalve valdkonnas liikmesriikide ja ELi tasandil.

Olen arvamusel, et Euroopa Liidu institutsioonide omavaheline andmevahetus on ülesannete
tulemusliku täitmise eeltingimus, mis aitab tagada, et vabaduse, turvalisuse ja õiguse
jõustamine on kodanike jaoks igapäevane reaalsus. Andmete vaba liikumine liidus on seega
enesestmõistetavus ja lisaks kõrge kaitsetaseme pakkumisele tuleb täita kõik tingimused selle
võimaldamiseks.

Kui vaadelda ELi mittekuuluvaid riike, siis vastab nende andmekaitse tase Euroopa Komisjoni
otsustes sätestatud nõuetele vaid väikeses osas maailmast. Sellistel juhtudel on oluline roll täita
muudel vastavuse tagamise vahenditel. Arvestades, et sellistel juhtudel on andmete
edastamise algpunkt Euroopa Liit, peavad andmekaitseasutused toimingut iga kord
jälgima. Koostöös liikmesriikide andmekaitseasutustega tuleb teha kooskõlastatud ja
reeglipärast järelevalvet ning seda asutuste pädevust on rõhutatud ka Schremsi kohtuasjas
tehtud otsuses. ELi justiits- ja siseküsimuste poliitika tulemuslikkus oleks suurem, kui
võimalikult paljud riigid või rahvusvahelised organisatsioonid täidaksid nõudeid, ning ma pean
selle edendamist ja toetamist oluliseks ülesandeks. Ulatuslikum andmevahetus kolmandate
riikidega ei tohi aga tuua kaasa madalamat kaitsetaset.


