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STRASBOURG

Kandidaadi Cinzia BIONDI kuulamine

– Palun nimetage põhjused, miks soovite kandideerida sellele ametikohale ja miks peate 
end sobivaks kandidaadiks?

Mul on hea meel tutvustada enda kandidatuuri Euroopa Andmekaitseinspektori asetäitja 
ametikohale.

Kandideerin sellele ametikohale, kuna olen sügavalt veendunud, et ELi kodanike 

põhiõigused ja -vabadused seoses isikuandmete töötlemisega ja eraelu puutumatusega 

peavad olema kaitstud. Samuti on mul olemas vajalik tarmukus ning korralik teadmiste, 

kogemuste ja oskuste pagas, et neid põhiõigusi tõhusalt edendada ja kaitsta.

Nii Euroopas kui ka mujal maailmas on praegu andmekaitse ja eraelu puutumatuse osas 

erakordne ja pöördeline aeg. On probleeme ja ohtusid, mis tuleb põhjalikult läbi arutada ja 

millele tuleb leida tõhusad lahendused. Samas on ka võimalusi, millest tuleb kinni haarata, 

juhul kui me suudame luua kodus vajaliku läbipaistvuse ja usalduse tingimused, mis 

võimaldaksid meil kaasa lüüa maailma tasandil ja saada osa innovatsioonist, mida maailm 

pakub. Mul on suured ambitsioonid ELi institutsioonide ja organite jaoks, keda ma näen 

selles valdkonnas liidritena, nii Euroopas kui ka kogu maailmas. Sooviksin anda oma 

panuse, et neid ambitsioone ellu viia.

Andmekaitseinspektori asetäitja ametkohaga kaasneb privileeg ja vastutus mõjutada 

poliitikat ja kultuuri. Ma kasutan võimalust, et rõhutada põhiväärtust: andmekaitse ja eraelu 

puutumatus on ELi kodanike põhiõigused. Need on iseenesest ülimalt tähtsad ning 

soovimatus või suutmatus neid kaitsta võib kahjustada ka teisi õigusi ja vabadusi.
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Usun, et olen oma veendumuste ja ideedega selle rolli jaoks sobiv ning suudan tänu oma 

kogemustele ja tugevatele külgedele edu saavutada.

Olen teinud tihedat koostööd organisatsioonide ja ettevõtetega kõikides sektorites, 

sealhulgas avaliku sektori ja reguleerivate asutustega, ning mul on eriti rohkelt kogemusi 

tööst erasektori kõrgeimatel tasanditel, nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt. Mul on 

olnud vahetu kokkupuude mitmesuguste suhtumiste, seisukohtade, hirmude ja müütidega, 

mis ümbritsevad andmekaitset ja eraelu puutumatust. Kogemused on mulle näidanud, et 

raskused ei tule tavaliselt mitte sellest, mida asutused saavutada soovivad, vaid sellest, 

kuidas nad seda teha plaanivad. Kuna mõistan erinevaid perspektiive ja olen nendega varem 

edukalt tegelenud, saan neid kogemusi kasutada oma töös andmekaitseinspektori 

asetäitjana.

Tooksin Euroopa Andmekaitseinspektori institutsiooni kaasa värske ja vaba lähenemisviisi.

Samuti tooksin kaasa kasuliku teadmiste, oskuste ja kogemuste pagasi, mis kindlasti 

täiendaks uue andmekaitseinspektori vastavaid omadusi ja aitaks moodustada tugevama 

meeskonna.

Mulle meeldib panna inimesi ühiste eesmärkide nimel tegutsema ja ühiseid eesmärke 

saavutama ning ma olen selles osav. Kasutades oma valdkondadevahelisi oskusi 

andmekaitse ja finantsteenuste reguleerimise alal, olen edukalt korraldanud mõjukate 

organisatsioonide, liitude ja inimeste kohtumisi, et arutada esildatud isikuandmete kaitse 

üldmäärust, ühiseid murettekitavaid küsimusi ning tugevdada koostööd ja teabe jagamist.

Spetsialiseerumine tehnoloogiaõigusele ning suuremahuliste IT- ja andmeprojektide 

juhtimine on andnud mulle hindamatuid teadmisi tehnoloogia- ja infopõhistes sektorites. 

Kuna ma mõistan nende motiive, võimalusi ja tegevust, on mul head eeldused toetada, 

nõustada ja kontrollida ELi institutsioone. Teeksin seda mitte üksnes nende endi 

tehnoloogiliste vajaduste ja eesmärkide seisukohast, vaid ka arvestades nende poliitika 

arendamist tehnoloogia ja digiteenuste valdkonnas.

Kõikides minu varasemates rollides on olnud olulisel kohal iseseisev mõtlemine ja 

tegutsemine. Minu karjäär tugineb aususele ja professionaalsusele. Kui ma osutun valituks, 

jätkan andmekaitseinspektori asetäitjana nendest põhimõtetest ja standarditest juhindumist 

ja nende jõulist kaitsmist. 

– Palun esitage oma nägemus Euroopa Andmekaitseinspektori järelevalveülesannetest. 
Millisena kujutate Euroopa Andmekaitseinspektori järelevalverolli ELi institutsioonide 
ja organite andmetöötlusprotsessides ning kuidas kavatsete kasutada 
andmekaitseinspektori sekkumisvolitusi, et tagada eeskirjade järgmine? 

Määruses nr 45/2001 on sätestatud nõudmised Euroopa Andmekaitseinspektorile, tema 
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kohustused ja pädevus. Kodukorras (17.12.2012) on esitatud nende täitmise ja sisemiste 

struktuuride järgimise raamistik. Ma tunnistan, et Euroopa Andmekaitseinspektori pädevus 

ja tegevuse parameetrid on nende dokumentidega sätestatud ning ma kavatsen neid järgida, 

nii praegusel kujul kui ka edaspidi. Ma ei hakka nende sisu siin kordama. Selle asemel 

tooksin lühidalt välja, mida ma soovin järelevalvetegevusega saavutada ning missugused 

on minu ootused andmekaitsega tegelevatele ELi institutsioonidele ja organitele.

Minu arvates peab Euroopa Andmekaitseinspektor täitma jõuliselt, selgelt ja sõltumatult 

juhtrolli, et tagada ELi kodanike õiguste austamine ELi institutsioonide ja organite poolt. 

Kui mind ametisse määratakse, kavatsen ma vankumatult ja järjekindlalt seista 

andmekaitse ja eraelu puutumatuse kui vaieldamatute põhiõiguste eest, mida need on –

õigused, mida Euroopa ühendus on väga headel põhjustel aastakümneid kujundanud ja 

kaitsnud. Kuid me peame siiski tunnistama, et need ei ole absoluutsed õigused. 

Erandjuhtudel, kui selleks on väga konkreetsel ja kontrollitud põhjusel tõeline ja 

põhjendatud vajadus, võib juhtuda, et ELi institutsioonid peavad huvide põrkumise korral 

mööndusi tegema. Ma ootan, et enne selliste otsuste tegemist toimuksid jõulised arutelud ja 

täielik asjaolude avaldamine. Lisaks tuleb täielikult läbi uurida kõik muud mõistlikud 

võimalused soovitud tulemuse saavutamiseks, kasutades alati kõige rangemaid 

kaitsemeetmeid ja järelevalvemehhanisme.

Minu arvates peame keskenduma tähtsaimale eesmärgile – ELi kodanike põhiõiguste 

kaitsmisele. Kõige parem ja säästvam viis selle saavutamiseks on tegutseda koos ja 

lahendada kõik küsimused varakult, lugupidava koostöö ja ausa dialoogi teel ning selgete 

ootuste püstitamisega. Ma leian, et üks minu olulistest ülesannetest oleks suurendada ELi 

institutsioonide ja organite suutlikkust teha häid otsuseid ja leida juba tegevuse 

algetappides mõistlikke otsuseid, samuti viia miinimumini vajadus hiljem vigu parandada. 

Kasutaksin oma töös niisuguseid meetodeid nagu regulaarsed ametlikud ja mitteametlikud 

koosolekud, suunatud koolitus, praktilise juhtimise vahendid, oskusteabe vahetus, 

suundumuste ja algpõhjuste analüüs, tulevikuseire ning tihedad suhted 

andmekaitseametnike võrgustikuga, et andmete töötlemist institutsioonide ja organite vahel 

paremini kooskõlastada. 

ELi institutsioonid ja organid vastutavad selle eest, kuidas nad mõjutavad ELi kodanike 

õigusi ja vabadusi. Need, kes koguvad ja kasutavad isikuandmeid ning neist kasu saavad, 

peavad taastama usalduse ja usu sellesse, et andmeid saab töödelda vastutustundlikult ning 

headel eesmärkidel. Selleks on vaja läbipaistvust – võib-olla niisugusel määral, millega 

mõned institutsioonid ei ole harjunud. Ilma läbipaistvuseta ei saa põhimõtteliselt olla 

teadlikke valikuid, nõusolekut või kodanike kontrolli. Ilma nendeta ei ole alust usalduseks.

Kui minu ametiaja lõppedes on Euroopa Andmekaitseinspektori ja ELi institutsioonide 



PE539.683v01-00 4/7 DV\1036746ET.doc

ET

ning organite vahel proaktiivsemad ja paremad suhted kui selle alguses, pean seda oma 

edukuse mõõdupuuks.

Eduka järelevalve oluline element on sekkumisõigus. Minu arvates võivad andmete 

töötlemist ELi institutsioonides ja organites kõige rohkem mõjutada määruse nr 45/2001 

artikli 47 lõike 1 punktid c, e ja f (käsk rahuldada andmesubjekti taotlused/järgida tema 

õigusi, parandada, blokeerida, kustutada või hävitada andmeid ning keelustada töötlemine). 

Ma loodan, et kui ametnikke paremini kaasata, nagu eelpool lühidalt kirjeldatud, siis tuleb 

Euroopa Andmekaitseinspektoril oma volitusi vähem kasutada. Soovin siiski kõikidele ELi 

institutsioonidele ja organitele selgelt teada anda, et kui sellised meetmed on vajalikud, siis 

neid ka võetakse.

Usun, et Euroopa Andmekaitseinspektori edu aluseks on sõltumatus, tegevuse järjekindlus, 

tõhus järelevalve ja põhjendatud sekkumine. Mis tahes sekkumise korral peab Euroopa 

Andmekaitseinspektor ka mõistma, mida ta soovib oma tegevusega saavutada: selleks võib 

olla positiivsele tulemusele kaasa aitamine või konkreetse kahju ärahoidmine.

Kui me rakendame eespool kirjeldatud põhimõtteid, võivad mõned Euroopa 

Andmekaitseinspektori volitused vastavalt määruse nr 45/2001 artiklile 47 kujuneda

rutiinseks tegevuseks. Näiteks kui koostöö ja teabejagamine toimivad rahuldavalt, ei ole 

vaja kasutada ametlikke volitusi teabe saamiseks või ruumidesse sisenemiseks. 

Kui Euroopa Andmekaitseinspektor sekkub, ei tohiks see tulla täieliku üllatusena. 

Inspektor pakub võimalust osaleda ja olla kaasatud küsimustes, milles ta kavatseb 

jõustamismeetmeid võtta. See võib toimuda regulaarse suhtlemise kontekstis, näiteks 

eelneva kontrolli käigus, või ka struktuurse läbivaatamise käigus või kaebuse raames. Mina 

näen sekkumist kõige tõenäolisemalt kahe stsenaariumi puhul: esiteks, kui asjaomane 

institutsioon on täielikult kaasatud, kuid me ei ole suutnud vastastikku sobivat lahendust 

leida ja Euroopa Andmekaitseinspektori arvates on tegemist olulise rikkumise, riski või 

ohuga, ning teiseks, kui asjaomane ELi institutsioon või organ ei tee täielikult koostööd. 

Viimase põhjuseks võib olla konkreetne valitsev suhtumine, mis võib ka iseenesest olla 

ohtlik.

Kõikidel juhtudel püüab Euroopa Andmekaitseinspektor selgitada, missuguseid meetmeid 

võetakse ja miks. Meie analüüs tehakse laialdaselt kättesaadavaks. Samuti kavatsen ma 

jälgida, missuguseid tulemusi meie sekkumine annab, mitte ainult asjaomasele 

institutsioonile või organile, vaid ühiskonnale laiemalt. Soovitan tungivalt kõikidel ELi 

institutsioonidel ja organitel kõikidest Euroopa Andmekaitseinspektori võetud meetmetest 

õppida.
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– Võttes arvesse rolli, mida Euroopa Andmekaitseinspektori institutsioon võib tulevikus 
täita Euroopa Andmekaitsenõukogu sekretariaadina, kui praegune andmekaitsepakett 
vastu võetakse, kas võiksite esitada oma nägemuse Euroopa Andmekaitsenõukogu 
võimalikust ülesehitusest ja töömeetoditest, samuti sellest, kuidas tuleks muuta määrust 
(EÜ) nr 45/2001, et võtta arvesse andmekaitseinspektori uut rolli?

Euroopa Andmekaitsenõukogule Euroopa Komisjoni 2012. aasta tekstiga ja Euroopa 

Parlamendi 2014. aasta tekstiga pandud kumulatiivsed ülesanded on mahukad. Peamine 

ülesanne on ühtlustada andmekaitset kogu ELis. Kollektiivse vastutuse alusel tagab 

nõukogu esildatud andmekaitsepaketi ühtlustatud tõlgendamise, kohaldamise ja 

jõustamise. Tal on keskne roll järjepidevuse mehhanismi kaitsjana.

Minu arvates on Euroopa Andmekaitsenõukogu tegevuses oluline hea juhtimine, 

suurepärane kaasamine ja suhtlemine, kollektiivne vastutus, täielik teabe jagamine, tõhus 

kontroll ja tasakaalustatus, selged eskalatsioonimehhanismid ja aruandekohustus. 

Riiklikud järelevalveasutused ja Euroopa Andmekaitseinspektor peavad saama esitada 

oma vaateid ja seisukohti alati õiglaselt ja võrdselt. Nõukogu peab olema selge visiooni ja 

eesmärkidega, teotahteline ja motiveeritud. 

Ma sooviksin, et Euroopa Andmekaitsenõukogu oleks korraldatud arukalt ja 

reageerimisvõimeliselt, töötaks alati kollegiaalselt ja oleks võimalikult vähe kapseldunud. 

See ei takista aga liikmetel Euroopa Andmekaitsenõukogu töö konkreetsetes aspektides 

initsiatiivi haarata ja tuua küsimusi nõukogu täiskoosseisu ette, et neid arutada ja otsuseid 

vastu võtta.

Samuti on vaja mehhanismi, mis tagaks, et Euroopa Andmekaitsenõukogu analüüsib 

küsimusi objektiivselt ja tõenditest lähtuvalt ning langetab otsuseid erapooletult. Kõikidel 

vastu võetud seisukohtadel ja meetmetel peab olema kõikide liikmete täielik avalik toetus, 

sõltumata individuaalsetest riiklikest huvidest ja perspektiividest, mida juhatuses võidakse 

enne otsusele jõudmist arutada.

Lisaks on oluline, et nõukogu otsused, soovitused, arvamused, suunised ja muud 

lõppdokumendid oleksid kättesaadavad. Selle all mõtlen ma seda, et need peavad olema 

mõistetavad ka laiale avalikkusele, mitte ainult juristiharidusega isikutele või neile, kel on 

piisavalt tehnilisi teadmisi andmetöötlusest ja eraelu kaitsest, et dokumentide tähendusest 

ja praktilisest kohaldamisest aru saada. Nõukogu töö peab olema kergesti arusaadav ELi 

kodanikele nende igapäevaelus, samuti kontrollijatele nende andmetöötluse tegevuses.

Sekretariaadi roll oleks minu arvates vajalike protsesside käivitamine, et toetada 

eelnimetatud raamistikku. Me suuname ja toetame Euroopa Andmekaitsenõukogu tegevust 

ning tegeleme suhete hoidmisega, et aidata Euroopa Andmekaitsenõukogul oma 

ülesandeid õigeaegselt ja tõhusalt täita.
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Ma olen mõelnud selle üle, kuidas Euroopa Andmekaitsenõukogu loomine võiks mõjutada 

Euroopa Andmekaitseinspektorit, arvestades selle kahte erinevat rolli: ühelt poolt Euroopa 

Andmekaitsenõukogu liige, teiselt poolt selle sekretariaat.

Esimeses rollis peab Euroopa Andmekaitseinspektor koos teiste liikmetega tegutsema 

sõltumatult nõukogu osana. Samas ei tohi ta unustada eraldi kehtivat nõudmist, mille 

kohaselt tea peab jääma oma tegevuses Euroopa Andmekaitseinspektorina sõltumatuks, 

nagu on sätestatud määruses nr 45/2001. Mulle teeb muret, et teatud küsimustes võivad 

tekkida konfliktid; see nõuab täiendavat selgitamist ja väga hoolikat käsitlemist.

Konkreetselt kattub Euroopa Andmekaitsenõukogu ülesanne nõustada ELi institutsioone 

seoses isikuandmete töötlemisega liidus (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 66 lõike 1 

punkt a) selgelt Euroopa Andmekaitseinspektori põhiülesandega.

Sekretariaadina on Euroopa Andmekaitseinspektor vastutav selle eest, et Euroopa 

Andmekaitsenõukogu tegutseks tõhusalt, tulemuslikult ja nõuetekohaselt. Sekretariaat 

peab juhtima paljusid erinevaid tegevusi, hõlbustama planeerimist ja kavandamist, 

koordineerima Euroopa Andmekaitsenõukogu sise- ja välissuhteid ning tegelema üldiselt 

nõukogu haldusasjade ja tegevuse korraldamisega. See paneb Euroopa 

Andmekaitseinspektori ressurssidele märkimisväärse koormuse, mis võib osutuda 

tegevuste tähtsuse järjekorda seadmisel probleemiks, eriti kuna Euroopa 

Andmekaitsenõukogu annab sekretariaadile korraldusi talle vajaliku toetuse asjus.

Määrus nr 45/2001 ja Euroopa Andmekaitseinspektori vastav kodukord tuleb igal juhul 

ümber sõnastada, et võtta arvesse isikuandmete kaitse üldmäärust ja see jõustada. 

Ümbersõnastatud versioonides tuleb käsitleda eelmainitud sõltumatuse ja ressursside 

teemasid, samuti võtta arvesse Euroopa Andmekaitsenõukogu kodukorra väljatöötamist. 

Mulle tundub praegu, et selleks, et Euroopa Andmekaitsenõukogu sekretariaat saaks 

korralikult toimida ja pakkuda nõukogule vajalikul tasemel toetust, peaks see olema 

Euroopa Andmekaitseinspektori institutsioonis eraldi üksus – võimalik, et oma direktoriga. 

See tegutseks teistest Euroopa Andmekaitseinspektori üksustest eraldi, ehkki direktor 

kuuluks Euroopa Andmekaitseinspektori juhatusse. Kui mind ametisse määratakse, vaatan 

ma oma praeguse seisukoha üle, kui olen Euroopa Andmekaitseinspektoriga lähemalt 

tutvunud ja kui seadusandlik pakett on lõplikult valmis.

Määrusesse nr 45/2001 ja Euroopa Andmekaitseinspektori kodukorda tuleb teha tehnilisi 

muudatusi, et käsitleda mitmeid valdkondi, sealhulgas järgmisi: Euroopa 

Andmekaitseinspektori õiguslik alus ja pädevus sekretariaadina; lisarollide, -ülesannete ja 

-volituste selged kirjeldused; Euroopa Andmekaitseinspektori institutsiooni läbivaadatud 

struktuur, millega sätestatakse funktsioonide lahusus ning kuidas seda juhtida; 
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aruandlusnõuded; ressursside allikad ja planeerimine.


