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EL õigus

E-privaatsuse direktiiv (2002/58/EÜ)

Art 9: kui asukohaandmeid võib töödelda, töödeldakse neid andmeid ainult 

pärast nende anonüümseks muutmist või kasutajate või abonentide 

nõusolekul. Nõusolekut saab igal ajal tagasi võtta.



EL õigus

E-privaatsuse direktiiv

Art 14: asukohaandmete töötlemine erandlikult võimalik ka riigi julgeoleku, 

riigikaitse, avaliku korra, kriminaalkuritegude või elektroonilise sidesüsteemi 

volitamata kasutamise ennetamise, uurimise, avastamise ja kohtus menetlemise 

eesmärgil.

Erand peab olema vajalik, otstarbekas ja proportsionaalne, sätestatud peab olema 

säilitamise tähtaeg



Eesti õigus

Elektroonilise side seadus

§ 105: 

kliendi asukohaandmeid võib sideettevõtja töödelda ainult siis, kui need andmed on 

enne töötlemist muudetud anonüümseks

kliendi nõusolekul võib sideetteevõtja töödelda ka muude teenuste osutamiseks, mida 

osutatakse sideteenust kasutades, andmeid anonüümseks muutmata, töötlemiseks 

vajalikus ulatuses ja vajaliku tähtaja jooksul



Eesti õigus

Elektroonilise side seadus

§ 1111 asukohaandmete töötlemise erandlikud juhud: 

1) kriminaalmenetluse seadustiku kohaselt uurimisasutuse jälitusasutus, prokuratuur ja kohu;

2) julgeolekuasutus;

3) väärteomenetluse seadustiku kohaselt Andmekaitse Inspektsiooni, Finantsinspektsioon, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve 
Amet, Keskkonnainspektsioon, Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet ning Maksu- ja Tolliamet;

4) väärtpaberituru seaduse kohaselt Finantsinspektsioon;

5) tsiviilkohtumenetluse seadustiku kohaselt kohus;

6) jälitusasutus kaitseväe korralduse seaduses, maksukorralduse seaduses, politsei ja piirivalve seaduses, relvaseaduses, 
strateegilise kauba seaduses, tolliseaduses, tunnistajakaitse seaduses, turvaseaduses, vangistusseaduses ja välismaalaste seaduses 
sätestatud juhtudel



Eesti õigus

Isikuandmete kaitse seadus

§ 6: teadusuuringud

nõusolekuta töötlemine pseudonüümitud või samaväärset kaitset võimaldaval kujul

tuvastamist võimaldaval kujul ka teatud tingimustel lubatud

eriliigiliste andmete puhul eetikakomitee või Andmekaitse Inspektsiooni luba



EL õigus

Isikuandmete kaitse üldmäärus (EL) 2016/679

Pp 173: üldmäärust tuleks kohaldada kõigil isikuandmete töötlemise valdkonna 

põhiõiguste ja –vabaduste kaitsmisega seotud juhtudel, mille suhtes ei kohaldata sama 

eesmärgiga konkreetseid kohustusi, mis on sätestatud e-privaatsuse direktiivis, 

sealhulgas vastutava töötleja kohustusi ja füüsiliste isikute õigusi. Üldmääruse ja e-

privaatsuse direktiivi seose täpsustamiseks tuleks direktiivi vastavalt muuta. Pärast 

üldmääruse vastuvõtmist tuleks e-privaatsuse direktiiv üle vaadata, eelkõige selleks, et 

tagada kooskõla üldmäärusega



EL õigus

E-privaatsuse määruse eelnõu

?


