
V ISIKUANDMETE1 TÖÖTLEMINE 

 

§ 29 Delikaatsed isikuandmed 

 
Delikaatsed isikuandmed on: 
1) poliitilisi vaateid, usulisi ja maailmavaatelisi veendumusi kirjeldavad andmed, välja arvatud 
andmed seadusega ettenähtud korras registreeritud eraõiguslike juriidiliste isikute liikmeks 
olemise kohta; 
2) etnilist päritolu ja rassilist kuuluvust kirjeldavad andmed; 
3) andmed terviseseisundi või puude kohta; 
4) andmed pärilikkuse informatsiooni kohta; 
5) biomeetrilised andmed; 
6) andmed seksuaalelu kohta; 
7) andmed ametiühingu liikmelisuse kohta; 
8) andmed süüteo toimepanemise või selle ohvriks langemise kohta enne avalikku kohtuistungit 
või õigusrikkumise asjas otsuse langetamist või asja menetluse lõpetamist.2 
 

§ 30 Isikuandmete töötlemine3 

 
(1) Kaitseliit on kohustatud isikandmete töötlemisel järgima järgmisi põhimõtteid: 
1) isikuandmeid kogutakse vaid ausal ja seaduslikul teel; 
2) isikuandmeid kogutakse üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning 
neid ei töödelda viisil, mis ei ole andmetöötluse eesmärkidega kooskõlas; 
3) isikuandmeid kogutakse vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide 
saavutamiseks; 
4) isikuandmeid kasutatakse muudel eesmärkidel üksnes andmesubjekti4 nõusolekul või selleks 
pädeva organi loal; 
5) isikuandmed peavad olema ajakohased, täielikud ning vajalikud seatud andmetöötluse 
eesmärgi saavutamiseks; 
6) isikuandmete kaitseks rakendatakse turvameetmeid, et kaitsta neid tahtmatu või volitamata 
töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest; 
7) andmesubjekti teavitatakse tema kohta kogutavatest andmetest, talle võimaldatakse 
juurdepääs tema andmetele ja tal on õigus nõuda ebatäpsete või eksitavate andmete 
parandamist.5 
 
(2) Isikuandmete kaitse eest vastutav isik Kaitseliidus määratakse Kaitseliidu ülema 
käskkirjaga.6 
 

§ 31 Isikuandmete töötlemise eesmärk7 

 
Kaitseliit töötleb isikuandmeid Kaitseliidu seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks. 
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 Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastamata füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises 

vormis need andmed on. Isikuandmete kaitse seaduse § 4 lg 1. 
2
 Isikuandmete kaitse seaduse § 4 lg 2. 

3
 Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, 
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4
 Andmesubjekt on isik, kelle isikuandmeid töödeldakse. Isikuandmete kaitse seaduse § 8. 

5
 Vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 6. 

6
 Vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 30. 

7
 Vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 7 lg 2 p 1. 



§ 32 Töödeldavate isikuandmete koosseis8 

 
(1) Isikuandmete koosseis oleneb sellest, mis põhjusel eraeluline teave Kaitseliit jõuab, kas: 
1) Kaitseliitu märgukirja, selgitustaotluse või teabenõude saatmisel; 
2) Kaitseliitu tööle kandideerimisel või teenistusse saatmisel; 
3) Kaitseliidu liikmeks astumisel. 
 
(2) Märgukirja, selgitustaotluse või teabenõude saatmisel Kaitseliitu salvestatakse EDHSis 
saatja kontaktandmed saatjale vastamiseks vajalikus mahus.  
 
(3) Tööle ja liikmeks kandideerimisel ning teenistusse saatmisel lähtutakse inimese avaldatud 
teabest ja avalikest allikatest. Eeldatakse, et soovitajatena nimetatud isikutega võib suhelda.  
 
(4) Isikuandmeid või delikaatseid isikuandmeid sisaldavatele dokumentidele kehtestatakse 
juurdepääsupiirang vastavalt avaliku teabe seadusele (vt § 27). 
 
(5) Kaitseliit võimaldab juurdepääsu tema valduses olevatele isikuandmetele isikuandmete 
kaitse seaduses sätestatud aluse olemasolul avaliku teabe seaduses sätestatud korras.9 
 
(6) Isikuandmeid või delikaatseid isikuandmeid sisaldavaid dokumente säilitatakse vastavalt 
dokumentide loetelus kehtestatud säilitustähtaegadele olenemata juurdepääsupiirangu 
tähtajast.  

 

§ 33 Isikuandmete töötlemise kord ja viis10 

 
(1) Isikuandmete töötlemine on lubatud üksnes andmesubjekti nõusolekul, kui seadus ei sätesta 
teisiti.11 Nõusolekus peavad olema selgelt määratletud andmed, mille töötlemiseks luba 
antakse, andmete töötlemise eesmärk ning isikud, kellele andmete edastamine on lubatud, 
samuti andmete kolmandatele isikutele edastamise tingimused ning andmesubjekti õigused 
tema isikuandmete edasiseks töötlemiseks (nõusolek võib olla osaline ja tingimuslik).12 
 
(2) Nõusolek peab olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhul, kui 
vorminõude järgimine ei ole andmetöötluse erilise viisi tõttu võimalik (kui nõusolek antakse teise 
tahteavaldusega koos, peab isiku nõusolek olema selgelt eristatav).13 
 
(3) Enne andmesubjektilt isikuandmete töötlemiseks nõusoleku küsimist peab isikuandmete 
töötleja andmesubjektile teatavaks tegema isikuandmete töötleja (Kaitseliidu struktuuriüksuse) 
ning tema kontaktandmed.14 
 
(4) Delikaatsete isikuandmete (vt § 29) töötlemiseks tuleb isikule selgitada, et tegemist on 
delikaatsete isikuandmetega ning võtta selle kohta kirjalikku taasesitamist võimaldav 
nõusolek.15 
 
(5) Andmesubjekti nõusolek kehtib andmesubjekti eluajal ning 30 aastat pärast andmesubjekti 
surma, kui andmesubjekt ei ole otsustanud teisiti.16 
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 Vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 7 lg 2 p 2. 
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 Vastavalt avaliku teabe seaduse § 39 lg 1. 
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 Vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 7 lg 2 p 3. 
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 Vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 12 lg 3. 
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 Vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 12 lg 4. 
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 Vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 12 lg 6. 



(6) Ligipääsu dokumendi saatja isikuandmetele piiratakse: dokumendi registreerija paneb 
EDHSi GoPro case Professional dokumendile juurdepääsupiirangu ning annab lugemis- ja 
muutmisõigused ainult neile töötajatele, kes dokumenti peavad menetlema (vt § 37). 
Avalikus dokumendiregistris sellise dokumendi saatja andmed ei kajastu. 
 
(7) Dokumendi saatja isikuandmete töötlemise eest vastutavad struktuuriüksuste referendid. 
 
(8) Kaitseliitu tööle ja liikmeks kandideerijate ning Kaitseliitu teenistusse suunatute andmeid 
töötlevad personalispetsialistid. 
Avalikes registrites need andmed ei kajastu. 
 
(9) Kandidaadil on õigus tutvuda andmetega, mida Kaitseliit on tema kohta kogunud.  
 
(10) Kandidaatide isikuandmete töötlemise eest vastutab peastaabi personaliosakond. 
 
(11) Andmesubjektil on õigus igal ajal nõuda isikuandmete avalikustajalt isikuandmete 
avalikustamise lõpetamist, välja arvatud juhul, kui avalikustamine toimub seaduse alusel ning 
andmete jätkuv avalikustamine ei kahjusta ülemääraselt andmesubjekti õigusi.17 
Andmesubjektil on õigus igal ajal nõuda avalikustatud isikuandmete töötlejalt isikuandmete 
töötlemise lõpetamist, kui seadus ei sätesta teisiti ja see on tehniliselt võimalik ega too kaasa 
ebaproportsionaalselt suuri kulutusi.18 
 
(12) Kui seadus ei sätesta teisiti, asendab avalikus kohas toimuva heli- või pildimaterjalina 
jäädvustamisel avalikustamise eesmärgil andmesubjekti nõusolekut tema teavitamine vormis, 
mis võimaldab tal heli- või pildimaterjali jäädvustamise faktist aru saada ja enda jäädvustamist 
soovi korral vältida. Teavitamiskohustus ei kehti avalike ürituste puhul, mille avalikustamise 
eesmärgil jäädvustamist võib mõistlikult eeldada.19 
 
(13) Heli- või pildimaterjalina jäädvustatud isikuandmete töötlemise eest vastutab peastaabi 
avalike suhete ja koostöö osakond. 
 
(14) Nõusoleku võib andmesubjekt igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole 
tagasiulatuvat jõudu.20 
 
(15) Pärast andmesubjekti surma on andmesubjekti isikuandmete töötlemine lubatud 
andmesubjekti pärija, abikaasa, alaneja või üleneja sugulase, õe või venna kirjalikul nõusolekul, 
välja arvatud juhul, kui isikuandmete töötlemiseks nõusolekut ei ole vaja, või juhul, kui 
andmesubjekti surmast on möödunud 30 aastat.21 
 
(16) Isikuandmeid töödeldakse andmesubjekti nõusolekuta 
1) seaduse alusel; 
2) üksikjuhtumil andmesubjekti või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks, kui 
andmesubjektilt ei ole võimalik nõusolekut saada; 
3) andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks, välja arvatud 
delikaatsete isikuandmete töötlemine.22 
 
(17) Isikute või vara kaitseks kasutatakse isikuandmeid edastavat või salvestavat 
jälgimisseadmestikku (selle all mõeldakse näiteks kaameraid, aga mitte ainult) üksnes juhul, kui 
sellega ei kahjustata ülemääraselt andmesubjekti õigustatud huve ning kogutavaid andmeid 
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 Vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 11 lg 3. 
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 Vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 11 lg 4. 
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 Vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 11 lg 8. 
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 Isikuandmete kaitse seaduse § 12 lg 7. 
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 Isikuandmete kaitse seaduse § 13 lg 1. 
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 Vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 14 lg 1. 



kasutatakse ainult nende kogumise eesmärgist lähtuvalt. Andmesubjekti nõusolekut asendab 
sellise andmetöötluse korral jälgimisseadmestiku kasutamise fakt ning andmete töötleja 
(Kaitseliidu) nime ja kontaktandmete piisavalt selge teatavakstegemine.23 
 
(18) Andmesubjekti ei ole vaja tema isikuandmete töötlemisest teavitada: 
1) kui andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks; 
2) kui isikuandmete töötlemine on ette nähtud seaduses, välislepingus või                          
Euroopa Liidu Nõukogu või Euroopa Komisjoni otsekohalduvas õigusaktis; 
3) kui andmesubjekti teavitamine ei ole võimalik; 
4) kui andmesubjekti õigust saada teavet piiratakse.24 
 
(19) Andmesubjekti soovil teeb Kaitseliit andmesubjektile teatavaks: 
1) tema kohta käivad isikuandmed; 
2) isikuandmete töötlemise eesmärgid; 
3) isikuandmete koosseisu ja allikad; 
4) kolmandad isikud või nende kategooriad, kellele isikuandmete edastamine on lubatud; 
5) kolmandad isikud, kellele tema isikuandmeid on edastatud; 
6) Kaitseliidu kontaktandmed.25 
 
(20) Andmesubjektil on õigus saada Kaitseliidult enda kohta käivaid isikuandmeid. Isikuandmed 
väljastatakse võimalusel andmesubjekti soovitud viisil. Andmete väljastamise eest paberil või 
Kaitseliit alates 21. leheküljest nõuda tasu kuni 0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest, kui 
seadusega ei ole teabe väljastamise eest riigilõivu ette nähtud.26 
 
(21) Kaitseliit on kohustatud andma andmesubjektile teavet ja väljastama nõutavad 
isikuandmed või põhjendama andmete väljastamisest või teabe andmisest keeldumist avalduse 
saamise päevale järgneva 5 tööpäeva jooksul.27 
 
(22) Andmesubjekti õigust saada teavet ja enda kohta käivaid isikuandmeid isikuandmete 
töötlemisel piiratakse, kui see võib: 
1) kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi; 
2) ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitset; 
3) takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist; 
4) raskendada kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamist.28 
 
(23) Andmesubjektil on õigus Kaitseliidult nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.29 
 
(24) Kaitseliit on isikuandmete töötlemisel kohustatud: 
1) eesmärkide saavutamiseks mittevajalikud isikuandmed viivitamata kustutama või sulgema, 
kui seadus ei näe ette teisiti; 
2) tagama, et isikuandmed on õiged ja, kui see on eesmärkide saavutamiseks vajalik, viimases 
seisus; 
3) mittetäielikud ja ebaõiged isikuandmed sulgema ning nende täiendamiseks ja parandamiseks 
võtma viivitamata kasutusele vajalikud abinõud; 
4) ebaõiged andmed säilitama märkusega nende kasutamise aja kohta koos õigete andmetega; 
5) isikuandmed, mille õigsus on vaidlustatud, sulgema kuni andmete õigsuse 
kindlakstegemiseni või õigete andmete väljaselgitamiseni; 
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6) isikuandmete parandamise korral viivitamata teavitama sellest kolmandaid isikuid, kellelt 
isikuandmed saadi või kellele isikuandmeid edastati, kui see on tehniliselt võimalik ega too 
kaasa ebaproportsionaalselt suuri kulutusi.30 
 
(25) Kaitseliit kasutab organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid isikuandmete 
kaitseks: 
1) andmete terviklikkuse osas – juhusliku või tahtliku volitamata muutmise eest; 
2) andmete käideldavuse osas – juhusliku hävitamise ja tahtliku hävitamise eest ning õigustatud 
isikule andmete kättesaadavuse takistamise eest; 
3) andmete konfidentsiaalsuse osas – volitamata töötlemise eest.31 
 
(26) Kaitseliit isikuandmete töötlemisel: 
1) väldib kõrvaliste isikute ligipääsu isikuandmete töötlemiseks kasutatavatele seadmetele; 
2) hoiab ära andmete omavolilist lugemist, kopeerimist ja muutmist andmetöötlussüsteemis, 
samuti andmekandjate omavolilist teisaldamist; 
3) hoiab ära isikuandmete omavolilist salvestamist, muutmist ja kustutamist ning tagab, et 
tagantjärele oleks võimalik kindlaks teha, millal, kelle poolt ja milliseid isikuandmeid salvestati, 
muudeti või kustutati või millal, kellele poolt ja millistele isikuandmetele andmetöötlussüsteemis 
juurdepääs saadi; 
4) tagab, et igal andmetöötlussüsteemi kasutajal oleks juurdepääs ainult temale töötlemiseks 
lubatud isikuandmetele ja temale lubatud andmetöötluseks; 
5) tagab andmete olemasolu isikuandmete edastamisest: millal, kellele ja millise isikuandmed 
edastati, samuti selliste andmete muutusteta säilimise; 
6) tagab, et isikuandmete edastamisel andmesidevahenditega ja andmekandjate transportimisel 
ei toimuks isikuandmete omavolilist lugemist, kopeerimist, muutmist või kustutamist; selleks 
edastatakse isikuandmeid võimalusel läbi DVK, muid andmesidevahendeid kasutades tuleb 
isikuandmed krüpteerida; 
7) kujundab töökorralduse selliselt, et see võimaldaks täita andmekaitse nõudeid.32 
 
(27) Kaitseliit peab arvestust isikuandmete töötlemisel kasutatavate tema kontrolli all olevate 
seadmete ja tarkvara üle, dokumenteerides: 
1) seadme nimetuse, tüübi ja asukoha ning seadme valmistaja nime; 
2) tarkvara nimetuse, versiooni, valmistaja nime ja kontaktandmed.33 
Nimetatud arvestust peab peastaabi side- ja infotehnoloogia osakond. 
 
(28) Füüsiline isik, kes Kaitseliidus töötleb isikuandmeid, on kohustatud neid töötlema 
isikuandmete kaitse seaduses lubatud eesmärkidel ja tingimustel34 ning ta on kohustatud 
hoidma saladuses talle tööülesannete täitmisel teatavaks saanud isikuandmeid ka pärast 
töötlemisega seotud tööülesannete täitmist või töö- või teenistussuhte lõppemist.35 
 
(29) Kaitseliit korraldab oma alluvuses isikuandmeid töötlevatele isikutele väljaõppe 
isikuandmete kaitse alal vähemalt üks kord kahe aasta jooksul ning koheselt, kui töötajal tekib 
vajadus isikuandmeid töödelda.36 
Väljaõppe korraldamise eest vastutab peastaabi personaliosakond. 
 
(30) Kaitseliit peab pidama arvestust, kellele, mis eesmärgil, millal, millisel viisil ja millist 
asutusesesiseseks kasutamiseks tunnistatud isikuandmeid sisaldavat teavet väljastati.37 
Arvestust peetakse EDHSis GoPro case Professional. 
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§ 34 Isikuandmete kolmandatele isikutele edastamine38 

 
(1) Kolmandad isikud39 saavad juurdepääsu isikuandmetele seaduses sätestatud juhtudel 
(näiteks riigisaladusele juurdepääsu loa taotlemisel, järelepärimisel karistusregistrist).  
 
(2) Isikuandmete edastamine või nendele juurdepääsu võimaldamine andmete töötlemiseks 
kolmandale isikule on lubatud andmesubjekti nõusolekuta: 
1) kui kolmas isik, kellele andmed edastatakse, töötleb isikuandmeid seaduse, välislepingu või 
Euroopa Liidu Nõukogu või Euroopa Komisjoni otsekohalduva õigusaktiga ettenähtud ülesande 
täitmiseks; 
2) üksikjuhtumil andmesubjekti või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks, kui 
andmesubjektilt ei ole võimalik nõusolekut saada; 
3) kui kolmas isik taotleb teavet, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud 
õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites ja taotletav teave ei sisalda delikaatseid 
isikuandmeid ning sellele ei ole muul põhjusel kehtestatud juurdepääsupiirangut.40 
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