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– Kirjeldage palun, miks otsustasite sellele ametikohale kandideerida ja miks peate 

ennast sellesse ametisse sobivaks?

Euroopa Andmekaitseinspektori kui põhiõiguste tagamisega tegeleva institutsiooni ülesanded 

on minu jaoks eriti tähtsad, kuna need seostuvad kestvate väärtustega, hoolimata muutuvast 

maailmast, kus me elame. Andmekaitseinspektori asetäitja ametikohale kandideerimise 

põhjuste selgitamiseks tahaksin rääkida oma kogemustest. Olen veel n-ö analoogmaailma 

sündinud ja selles mõttes ma digitaalpõlvkonda ei kuulu. Minu lapsepõlve ja noorukiea 

maailm asus raudse eesriide taga. Infoajastu ja interneti algus 1990-ndate aastate alguses 

langes täpselt kokku vabaduse ja demokraatia tulekuga. Õppida iseseisvalt ja tsensuurivabalt 

andmeid töötlema ja moodsaid seadmeid kasutama – see oli vabaduse kogemus ja sotsiaalsete 

oskuste omandamise kursus ühele vastselt täiskasvanuikka jõudnud põlvkonnale, teiste hulgas 

minule, kes ma sel ajal õppisin õigusteadust. Ja see oli aeg, mil meie mõtlemist suunasid 

väärtused, millel rajaneb Euroopa Liit – ühelt poolt inimväärikus, vabadus ja inimõigused, 

sealhulgas sõnavabadus ja õigus eraelu puutumatusele, teiselt poolt vabaturg ning inimeste, 

kaupade ja teenuste vaba liikumine. See oli meie jaoks tähtis võrdlusalus. Arvestades praegu 

ilmnevaid ülemaailmseid ja ELi-siseseid ohte ning üha kasvavaid probleeme, on nendel 

väärtustel eriline tähendus. Neist peaksid EL ja selle institutsioonid oma tegevuses juhinduma, 

kuna need väärtused on ülimalt tähtsad ka selliste institutsioonide toimimiseks, nagu seda on 
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Euroopa Andmekaitseinspektor, kes on juba kümme aastat teinud tööd inimõiguste kaitseks. 

Andmekaitseinspektori kui institutsiooni roll peaks seisnema selles, et nõustada ELi asutusi ja 

institutsioone, teha nendega, eelkõige Euroopa Parlamendiga, koostööd ning võtta meetmeid 

nõuete täitmise tagamiseks. Me ei tohi ka unustada vajadust saavutada eri sidusrühmade vahel 

konsensus ja vajadust käsitleda konkreetseid juhtumeid pragmaatiliselt.

Andmekaitseinspektori asetäitjal on sellest tulenevalt vaja tänaste probleemide ja tulevaste 

olukordade lahendamisel kombineeritult kasutada tehnoloogilist oskusteavet, 

administreerimisoskust ja teaduslikku lähenemisviisi. 

Usun, et olen oma saavutuste ja kogemuste tõttu parim kandidaat, et teha tööd Euroopa Liidu 

heaks tervikuna ja eelkõige ELi institutsioonide heaks. Mul on nii akadeemilised teadmised 

kui ka praktilised kogemused ettevõtluses ning õiguse ja infotehnoloogia võtmevaldkondades, 

samuti pidev kogemus nende rakendamisel andmekaitse valdkonna ametnikuna riigi ja 

rahvusvahelisel tasandil. Minu arvates on mul sellega usaldusväärne alus, mis võimaldab 

probleemidega tegeleda ja neile kohaseid lahendusi leida. 

– Palun esitage oma käsitus Euroopa Andmekaitseinspektori järelevalveülesandest.

Millisena näete Euroopa Andmekaitseinspektori järelevalverolli ELi institutsioonide ja 

organite andmetöötlusprotsessides ning kuidas kavatsete kasutada 

andmekaitseinspektori sekkumisvolitusi, et tagada eeskirjade järgmine? 

Andmekaitseasutuste, sealhulgas Euroopa Andmekaitseinspektori roll lähtub traditsioonilisest 

järelevalvega ja kaebuste käsitlemisega seonduvast pädevusest ning hõlmab ka nõustamist ja 

teadlikkuse suurendamist. Üldiselt ollakse seisukohal, et andmekaitseasutustel on ühteaegu 

ombudsmani, audiitori, konsultandi, õpetaja, poliitikanõustaja, läbirääkija ja õiguse jõustaja 

ülesanded1. Järelevalvet ei saa seega vaadelda teistest ülesannetest ja normide järgimise 

tagamisest lahus.

Tuleks välja töötada ka selline järelevalvemudel, kus olulist osa etendavad institutsioonide ja 

asutuste andmekaitseametnikud. Nende ülesandeks on asutusesisene andmetöötluse 

järelevalve ja asjakohaste menetluste rakendamine. Nemad tunnevad kõige paremini 

konkreetse institutsiooni toimimist ja on suutelised võtma kohaseid meetmeid, olles samal ajal 

täiesti teadlikud, et kuigi neile on tagatud sõltumatus, jäävad nad ikkagi sellesama 

                                               
1

C. Bennett, Ch. D. Raab, The Governance of Privacy: Policy Instruments in Global Perspective, Ashgate, 2003, 
lk 107–116. 
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institutsiooni töötajateks. Kuid just seetõttu saavad nad institutsiooni sees täiel määral tööd 

teha, kasutades ära oma teadmisi ja arusaamist institutsiooni toimimise iseärasustest. Olen 

veendunud, et Euroopa Andmekaitseinspektor peaks nende andmekaitseametnikega sidemeid 

looma, neid töövahendite ja nõuga abistama ning nendega püsivat dialoogi pidama. Sellise 

teguviisi vajalikkust rõhutasid sidusrühmad Euroopa Andmekaitseinspektori 2013.–2014. 

aasta strateegia ettevalmistamisega seotud konsultatsioonidel. Tegelikkuses on kõige 

raskemaks ülesandeks määrustes sätestatud üldpõhimõtete ülekandmine konkreetsetesse 

menetlustesse ja lahendustesse, mis on aga andmekaitse jaoks ülimalt tähtis. 

Kohustuslike meetmete rakendamine peaks olema võimalik vaid juhtudel, kui 

mittekohustuslikud ja ennetavad meetmed ei anna tulemusi või osutuvad ebapiisavaks, ning 

see peaks jääma Euroopa Andmekaitseinspektori pädevusse, nagu on ette nähtud praegu 

kehtivate õigusnormidega. Need meetmed peaksid ka aitama suurendada teadlikkust ja seega 

tulemuslikult rakendada andmekaitsenorme. 

Oluline on, et Euroopa Andmekaitseinspektor sarnaselt teiste andmekaitseasutustega mõistaks 

institutsioonide andmetöötlustehnoloogiate ja -protsesside iseärasusi. Hea näide selle kohta, 

kuidas nende küsimustega tegeleda, on Internet Privacy Engineering Network (internetis 

eraelu kaitse korraldamise võrgustik) – Euroopa Andmekaitseinspektori hiljutine algatus, 

mille raames on kavas luua ühendus, mis töötaks välja toimivaid lahendusi internetis eraelu 

kaitsmiseks ja toetamiseks. 

– Võttes arvesse Euroopa Andmekaitseinspektori institutsiooni võimalikku tulevast rolli 

Euroopa Andmekaitsenõukogu sekretariaadina, juhul kui praegune andmekaitsepakett 

vastu võetakse – millisena näete Teie Euroopa Andmekaitsenõukogu võimalikku 

ülesehitust ja töömeetodeid ning kuidas tuleks Teie arvates muuta määrust (EÜ) nr 

45/2001, et seda uut rolli arvesse võtta?

ELi andmekaitse õigusraamistiku kavandatud muutmine on lahutamatult seotud 

järelevalvemudelis liikmesriikide ja liidu tasandil tehtavate institutsiooniliste muudatustega. 

Tulevane mudeli aluseks peaksid olema senised kogemused, eelkõige direktiivi 95/46/EÜ 

artikli 29 alusel asutatud andmekaitse töörühma (WP29) töö. Olles praegu ise WP29 liige ja 

aseesimees, olen seisukohal, et Euroopa Komisjonil ei ole sobilik täita andmekaitsenõukogu 

sekretariaadi ülesandeid, kuigi tunnustan komisjoni esindajate erialast asjatundlikkust. 

Ettepanekuga anda andmekaitsenõukogu sekretariaadi roll Euroopa Andmekaitseinspektorile 

võetakse aga täielikult arvesse Euroopa tasandi sõltumatute andmekaitseasutuste uut 
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struktuuri.

Teisalt peame teadvustama, et tulevane Euroopa Andmekaitsenõukogu ei tegele ainult 

nõustamisega, vaid ka konkreetsete vaidluste lahendamisega, mis on kodanike seisukohast 

veelgi olulisem. See tähendab, et andmekaitsenõukogu hakkab täitma väga tähtsat ülesannet ja 

peab oma tegevusest avalikult aru andma. Euroopa Andmekaitseinspektoril tuleb tagada 

andmekaitsenõukogu praktiline toimimine ning see nõuab talt konkreetset valmidust 

rakendada praktilisi menetlusi ja kindlustada asjakohane info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia taristu, et luua tingimused tulemuslikuks koostööks. Saan aru, 

et Euroopa Andmekaitseinspektoril on edaspidi täita kahte osa ja need osad tuleb teineteisega 

kokku sobitada ja tasakaalustada.

Olen kindlalt seisukohal, et andmekaitseinspektori institutsioon peab osutama 

andmekaitsenõukogule sekretariaaditeenust ja sellega aktiivselt toetama nõukogu tegevust. 

Euroopa Andmekaitseinspektori töötajad on WP29 rühmale töös heaks abiks. Olen 

veendunud, et andmekaitsenõukogu sekretariaadina saab andmekaitseinspektori institutsioon 

tuua lisandväärtust WP29 struktuuri. Euroopa Andmekaitsenõukogu tulevases 

toimimismudelis tuleks ära kasutada andmekaitseasutuste häid koostöötavasid, et tagada kõigi 

selle valdkonna meetmete koostoime.

Euroopa Andmekaitseinspektori uus roll Euroopa Andmekaitsenõukogu sekretariaadina on 

tõepoolest üks neist elementidest, mis nõuavad muudatuste tegemist määruses (EÜ) nr 

45/2001. Määrus tuleb kiiresti kohandada isikuandme kaitse uute üldnormidega. 


