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1. Üldosa
1.1 Sissejuhatus
Isikuandmete kaitse on osa põhiõigusest perekonna- ja eraelu kaitsele (Eesti Vabariigi
põhiseaduse § 26) ning igaühe õigusest vabale eneseteostusele (Eesti Vabariigi põhiseaduse §
19). Perekonna- ja eraelu puutumatusse tuleb sekkuda üksnes seaduses sätestatud juhul ja
korras tervise, kõlbluse, avaliku korra või teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks, kuriteo
tõkestamiseks või kurjategija tabamiseks. Igaühe õigust vabale eneseteostusele tuleb rakendada
kooskõlas seaduse ning teiste inimeste õiguste ja vabadustega.
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 8 lõikes 1 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 16
lõikes 1 on sätestatud, et igaühel on õigus oma isikuandmete kaitsele.
Isikuandmete kaitse valdkonda Euroopa Liidus ning seega ka Eestis reguleerib alates 25. maist
2018 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta
isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta1 (isikuandmete kaitse
üldmäärus – General Data Protection Regulation, lühend GDPR, edaspidi ühtlasi määrus).
Tegemist on otsekohalduva määrusega, mis rakendub samal kujul kõigis liikmesriikides.
Siseriiklikus õiguses reguleeritakse vaid neid küsimusi, mida määrus ei käsitle või mille osas jätab
määrus liikmesriikidele täpsustamise õiguse.
Antud dokument kirjeldab, kuidas toimub Kaitseliidus isikuandmete töötlemine vastavalt
isikuandmete kaitse üldmääruses 2016/679, isikuandmete kaitse seaduses2, avaliku teabe
seaduses3 ning Andmekaitse Inspektsiooni suunistes4 välja toodud tingimustel.
1.2 Reguleerimisala ja eesmärk
1.2.1 Kaitseliidu isikuandmete töötlemise ja kaitse eeskirjaga (edaspidi eeskiri) kehtestatakse
nõuded isikuandmete töötlemisele Kaitseliidus, sätestatakse isikuandmete kaitse põhimõtted
ning kohustused isikuandmete töötlemisel Kaitseliidule pandud ülesannete täitmisel. Eeskirja
üldosa on avalik, kuid eeskirja eriosa on juurdepääsupiiranguga.
1.2.2 Eeskiri on täitmiseks kõigile Kaitseliidu tegevväelastele ja töötajatele (edaspidi töötajad),
praktikantidele, Kaitseliidu liikmetele või muus lepingulises suhtes olevatele isikutele, kes
töötlevad isikuandmeid oma töö- või ametikoha ülesannete (edaspidi tööülesanded) täitmisel.
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1.2.3 Eeskirja täisversioon on ennekõike kättesaadav Kaitseliidu siseveebi andmekaitse
teemalehel5. Andmekaitse teemalehe uuendamise ja täiendamise eest vastutab
andmekaitsespetsialist (andmekaitse@kaitseliit.ee). Eeskirja juurdepääsupiiranguta osa on kätte
saadav ühtlasi Kaitseliidu veebilehe kaudu.
1.3 Mõisted
1.3.1 Andmesubjekt – füüsiline isik, kelle andmeid töödeldakse.
1.3.2 Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“)
kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise
identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator (näiteks
IP aadress) või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse,
majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
1.3.3 Eriliigilised isikuandmed – rass või etniline päritolu, pärilikkus, poliitilised arvamused,
religioon või usulised tõekspidamised, ametiühingusse kuuluvus, füüsiline või vaimne tervis,
seksuaalelu, biomeetrilised andmed, geneetilised andmed.
1.3.4 Nõusolek – andmesubjekti vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus,
millega isik kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või selget nõusolekut väljendava
tegevusega (juhul, kui vorminõude järgmine ei ole andmetöötluse erilise viisi tõttu võimalik)
nõustub tema kohta käivate isikuandmete töötlemisega.
1.3.5 Andmetöötleja – füüsiline isik, kes töötleb isikuandmeid.
1.3.6 Isikuandmete töötlemine – isikuandmetega tehtav toiming (kogumine, dokumenteerimine,
korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine,
lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel
avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine).
1.3.7 Isikuandmete automatiseeritud töötlemine – täielikult või osaliselt automatiseeritud
toimingud: andmete kogumine, andmete loogiline ja/või matemaatiline töötlemine, muutmine,
kustutamine, väljavõtete tegemine või levitamine. Automatiseeritud töötlemisega ei ole hõlmatud
paberkandjal dokumendid ja neis sisalduvad isikuandmed.
1.3.8 Isikuandmete töötlemise piiramine - isikuandmete märgistamine eesmärgiga piirata
nende edaspidist töötlemist.
1.3.9 Isikuandmete kustutamine – säilitusmeediumil oleva/salvestatud teabe kustutamine
täielikult ja pöördumatult.
1.3.10 Andmekogu – riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke
ülesandeid täitva eraõigusliku isiku infosüsteemis töödeldavate korrastatud andmete kogum, mis
asutatakse ja mida kasutatakse seaduses, selle alusel antud õigusaktis või rahvusvahelises
lepingus sätestatud ülesannete täitmiseks.6
1.3.11 Andmetöötlus, mis tõenäoliselt võib põhjustada suurt ohtu – andmetöötlus, mis on
seotud uue eriliiki isikuandmete töötlemisega seotud süsteemi kasutuselevõtmisega või
olemasoleva isikuandmete (sealhulgas eriliiki) töötlemisega seotud süsteemi muutmisega või
isikuandmete töötlemise protsessiga, mille rakendumisel võib füüsiliste isikute õigustele ja
vabadustele tekkida suur oht.
1.3.12 Andmesubjekti õigustele ja vabadustele tekkida võiv suur oht – diskrimineerimine,
identiteedipettus ja -vargus, varaline, rahaline ja mainekahju, ametisaladusega kaitstud
isikuandmete
konfidentsiaalsuse
kadu7,
isikuandmete
pseudonümiseerimise
loata
tagasipööramine, tõsine majanduslik või sotsiaalne kahju, sõna- või teabevabaduse rikkumine,
ettevõtlusvabaduse rikkumine, mõtte-, südametunnistuse- või usuvabaduse rikkumine.

5

Kaitseliidu siseveebi andmekaitse teemaleht
Avaliku teabe seaduse § 431 lg 1
7
Eeskirjas kasutusel olevad väljendid „ametisaladus“ ja „konfidentsiaalsuse kadu“ on seotud isikuandmete kaitse üldmäärusega
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1.3.13 Andmete terviklikkus – andmete põhinemine algallikal. Kindlus, et andmeid ei ole
juhuslikult või tahtlikult volitamata muudetud või hävitatud. Isikuandmetega tehtavad toimingud
logitakse.
1.3.14 Andmete käideldavus – andmed on õigeaegselt ja hõlpsalt kättesaadavad ning
kasutatavad selleks volitatud isikule või tehnilisele vahendile.
1.3.15 Andmete konfidentsiaalsus – andmete töötlemine ja käitlemine toimub vaid
juurdepääsuõigust omavate isikute poolt. Kasutusel on meetmed volitamata töötlemise eest.
1.3.16 Lõimitud andmekaitse – lähenemisviis, mille kohaselt tagatakse andmesubjekti
privaatsus, selliselt, et kõik andmekaitsega seotud ettevaatusabinõud integreeritakse
infosüsteemidesse ja teenustesse nende loomise esimeses etapis. Lõimitud andmekaitse
rakendamisel järgitakse põhimõtteid: enneta, mitte ära tegele tagajärgedega;
andmekaitsemeetmeid järgitakse korrapäraselt ja süsteemselt; andmetöötlus on algusest lõpuni
turvaline ning läbipaistev.
1.3.17 Krüpteerimine – informatsiooni kodeerimine viisil, mis takistab volitamata osapooltel seda
lugeda, st isikuandmete kättesaamatuks muutmine, kasutades näiteks ID-kaardiga krüptimist
(selliselt kaitstud faile saavad avada vaid kindlale isikukoodile krüpteeritud ID-kaardi valdajad).
1.3.18 Pseudonümiseerimine – isikuandmete töötlemine viisil, et andmesubjekti tuvastamine
isikuandmete põhjal on võimalik ainult täiendavat teavet kasutades. Täiendav teave tuleb hoida
eraldi.
1.3.19 Anonüümimine - teabest kõikide jälgede kaotamist, mis võiksid viia tuvastatavate
isikuteni. Kui pseudonüümimine ja krüptimine on tagasipööratav umbisikustamine, siis
anonüümimine tähendab tagasipööramatut ehk lõplikku umbisikustamist.
1.3.20 Andmekaitsealane mõjuhinnang – isikuandmete töötlemise hindamine, arvestades selle
vajalikkust, proportsionaalsust ning isikute õigustele ja vabadustele tekkivaid ohte, mille
käsitlemiseks määratakse kindlaks meetmed.
1.3.21 Vastutav töötleja – määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid, sisu ning
vahendid.
1.3.22 Volitatud töötleja – töötleb vastutava töötleja nimel isikuandmeid. Volitatud töötleja on
asutuse väline kolmas isik. Volitatud töötleja kohustused vastutava töötleja ees tuleb määrata
kindlaks lepinguga või muu õigusakti alusel.
1.3.23 Vastuvõtja – ettevõte või asutus, kellele isikuandmeid edastatakse või avaldatakse.
1.3.24 Isikuandmete ülekandmine – nõusolekul või lepingul põhineva automatiseeritud
andmetöötluse korral (üksnes digitaalandmed) isiku õigus nõuda teda puudutavate andmete
ülekandmist teisele ettevõttele. Kui andmetöötlus toimub avaliku võimu teostamisel, avaliku
ülesande täitmisel (seaduse alusel), siis õigus andmete ülekandmisele ei kohaldu.
1.3.25 Isikuandmetega seotud rikkumine – olukord, kus turvanõuete rikkumise tõttu satub ohtu
isikuandmete konfidentsiaalsus, terviklikkus või käideldavus või, mis põhjustab isikuandmete
juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või
neile juurdepääsu.
1.4

Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

1.4.1 Kaitseliit on vastutav töötleja Kaitseliidu töötajate ja liikmete ning lepingulises suhtes olevate
isikute ning teatud juhtudel ka kolmandate isikute isikuandmete osas, määrates kindlaks nende
isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.
1.4.2 Kaitseliit töötleb eelkõige isikuandmeid õigusaktidega pandud ülesannete ja kohustuste ning
sõlmitud lepingute täitmiseks ja lepingutest tulenevate õiguste realiseerimiseks.
1.4.3 Olemasolevaid ja kogutavaid andmeid ei tohi hiljem kasutada muudel eesmärkidel, kui
andmeid koguti, v.a arhiveerimise, teadus- või ajaloouuringute või statististilistel eesmärkidel.
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1.4.4 Isikuandmete töötlemise põhimõtete ja isikuandmete kaitse turvameetmete rakendamise
kohustus on kõigil Kaitseliidu töötajatel ja liikmetel, kes töötlevad või kelle ülesandel töödeldakse
isikuandmeid Kaitseliidule õigusaktidega pandud ülesannete ja kohustuste täitmiseks,
tööülesannete täitmiseks või kelle valdusesse on isikuandmed sattunud tahtmatult.
1.4.5 Tööülesannete täitmisel teatavaks saanud teavet isikuandmete kohta ei tohi avalikustada,
avaldada, edastada, levitada või muul moel kättesaadavaks teha kolmandatele isikutele ka peale
töösuhte lõppemist.
1.4.6 Isikuandmeid ei tohi töödelda isiklikust huvist. Samuti ei tohi isikuandmeid töödelda kellegi
teise palvel, kui töötlemine ei ole seotud tööülesannetega.
1.4.7 Isikuandmeid võib teistele asutustele või isikutele edastada ainult õigusaktides sätestatud
alustel, ulatuses ja korras või andmesubjekti taotlusel ainult tema isikuandmeid, mille puhul ei
rakendu seadusest tulenevad piirangud.
1.4.8 Isikuandmeid sisaldava dokumendi (käskkiri, kiri, protokoll jne) koostamisel ja saabunud,
kuid juurdepääsupiirangu märketa dokumendi registreerimisel tuleb iga kord hinnata, kas selles
sisalduvad üldised isikuandmed või eriliiki isikuandmed ning vastavalt sellele kehtestada teabele
juurdepääsupiirang8.
1.4.9 Kaitseministeeriumi ja selle haldusala siseveebis ning koostöökeskkondades kajastatavat
teavet ja isikuandmeid tuleb käsitleda kui juurdepääsupiiranguga asutusesiseseks kasutamiseks
mõeldud teavet.
1.4.10 Andmekaitsetingimused on avaldatud Kaitseliidu veebilehel.
1.4.11 Isikuandmete töötlemisel Kaitseliidus lähtub andmetöötleja järgmistest põhimõtetest:
1.4.11.1 Seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus – isikuandmete töötlemisel tuleb jälgida, et
andmesubjekti õigused on kaitstud. Isikuandmete kogumine ning töötlemine peab toimuma
seaduslikul alusel ning olema andmesubjektile läbipaistev.
1.4.11.2 Eesmärgi piirang – isikuandmeid võib töödelda ainult nendel eesmärkidel, milleks
andmed koguti ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. Avalikes
huvides võib edasi töödelda arhiveerimise, teadus- või ajaloouuringute või statististilistel
eesmärkidel.
1.4.11.3 Võimalikult väheste andmete kogumine – isikuandmeid võib koguda ainult töötlemise
eesmärgi täitmise ulatuses.
1.4.11.4 Õigsus – isikuandmed peavad olema õiged ning võimalusel ajakohastatud. Ebaõiged
isikuandmed kustutakse või parandatakse viivitamata, kui see ei nõua ebamõistlike meetmete
kasutusele võtmist.
1.4.11.5 Säilitamise piirang – kui töötlemise eesmärk on täidetud, tuleb isikuandmed ära
kustutada või hävitada, kui pole õigusaktides teisiti määratud. Avalikes huvides võib edasi
töödelda arhiveerimise, teadus- või ajaloouuringute või statististilistel eesmärkidel.
1.4.11.6 Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus – isikuandmete töötlemisel tuleb tagada, et
töötlejad on kursis isikuandmete kaitse põhimõtetega ning isikuandmeid töödeldakse viisil, mis
tagab nende turvalisuse. Ligipääs isikuandmetele peab olema tagatud nendele töötajatele, kellel
on isikuandmeid vaja tööülesannete täitmiseks.
1.4.11.7 Vastutus – vastutav töötleja, volitatud töötleja ja andmetöötleja peab tagama
isikuandmete töötlemise seaduspärasuse. Vastutuse ulatus on määratud avaliku teabe seaduse
6.1 peatükis9 ja isikuandmete kaitse seaduse 6. peatükis10.

Vajadusel tuleb (nt dokumendi registreerijal) pöörduda dokumendi saatja poole ning täpsustada, kas juurdepääsupiirang on jäänud
teadlikult määramata
9
Avaliku teabe seaduse 61. peatükk „Vastutus“
10
Isikuandmete kaitse seaduse 6. peatükk „Vastutus“
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1.5

Isikuandmete töötlemise seaduslik alus

1.5.1 Lepingu täitmine – isikuandmeid võib töödelda selleks, et sõlmida, täita või lõpetada
andmesubjektiga seotud lepingut.
1.5.2 Juriidiline kohustus – isikuandmeid võib töödelda, kui need andmed on vajalikud
andmetöötleja õigusaktist tuleneva kohustuse täitmiseks.
1.5.3 Avaliku võimu teostamine ning avaliku haldusülesande täitmine – isikuandmeid võib
töödelda avaliku haldusülesande täitmiseks või vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks.
1.5.4 Eriliigilised andmed – eriliigilisi andmeid võib töödelda siis, kui andmesubjekt on selleks
andnud selgesõnalise nõusoleku või, kui selleks on õigusaktidest tulenev kohustus.
1.5.5 Nõusolek – isikuandmeid võib töödelda kui andmesubjekt on selleks andnud nõusoleku,
mis on vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline. Enne nõusoleku andmist peab olema
andmesubjekti teavitatud tema õigustest. Nõusoleku andmist peab olema võimalik tõendada ja
andmesubjektil on õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta. Kui isikuandmete töötlemiseks on mingi
muu seaduslik alus, siis nõusolekut ei ole õigus küsida, kuna sellise juhul nõusoleku
tagasivõtmine ei peata andmete töötlemist.
1.5.6 Lisaks on isikuandmete töötlemine lubatud andmesubjekti või mõne muu füüsilise isiku
eluliste huvide kaitsmiseks või vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral.
1.6

Õigustatud huvi

1.6.1 Õigustatud huviks võib ennekõike lugeda pettuste ennetamist, infoturbe tagamist,
andmelekete kindlaks tegemist, Kaitseliidu töötajate ja hoone turvalisuse tagamist jms.
1.6.2 Õigustatud huvi olemasolul tuleb igal üksikul juhul kaaluda, kas andmesubjekt võib andmete
kogumise ajal ja kontekstis mõistlikkuse piires eeldada, et isikuandmeid võidakse sellel otstarbel
töödelda.
1.6.3

Õigustatud huvi alusel töötlemisest tuleb isikut alati teavitada.

1.6.4 Isikuandmete töötlemine õigustatud huvi korral ei tohi ebaproportsionaalselt mõjutada
andmesubjekti huve ja põhiõigusi.
1.7 Andmesubjektid
1.7.1

Kaitseliit töötleb peamiselt järgmiste andmesubjektide andmeid:

1.7.1.1 Kaitseliidu liige;
1.7.1.2 Kaitseliidu liikme poolt hüvitise saamiseks nimetatud õigustatud füüsiline isik;
1.7.1.3 tööle kandideerija;
1.7.1.4 praktikant, töötaja või tegevväelane;
1.7.1.5 töötaja või tegevväelase alaealine laps ning kontaktisik;
1.7.1.6 märgukirja, selgitustaotluse või teabenõude esitaja;
1.7.1.7 isik, kes on esitanud avalduse enda andmetega tutvumise kohta;
1.7.1.8 koostööpartneritega seotud füüsiline isik;
1.7.1.9 riigihankel osaleva ettevõtjaga seotud füüsiline isik;
1.7.1.10

e-poest ostu sooritaja;

1.7.1.11

Kaitseliidu korraldatud üritusel osaleja;

1.7.1.12

veebilehe või infosüsteemide külastaja;

1.7.1.13

Kaitseliidule kuuluvate või valduses olevate hoonete külastaja.

1.8 Andmesubjektide õigused
1.8.1 Igal andmesubjektil on alljärgnevad õigused:
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1.8.1.1 õigus andmete töötlemiseks nõusolek anda – nõusolek antakse koheselt andmete
kogumisel, kui andmeid kogutakse otse andmesubjektilt. Kui andmeid kogutakse kolmandatelt
isikutelt, siis õigus anda nõusolek ühe kuu jooksul;
1.8.1.2 õigus andmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta – nõusoleku alusel toimunud
isikuandmete töötlemine tuleb lõpetada koheselt, ilma ebamõistliku viivituseta, kuid mitte hiljem
kui 30 päeva jooksul;
1.8.1.3 õigus tutvuda kogutud andmetega - andmesubjektil on õigus teada, kas ning milliseid
andmeid on tema kohta kogutud, mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse, kellele on
isikuandmeid avalikustatud ja kavandatav isikuandmete säilitamise ajavahemik. Andmesubjektile
tuleb võimaldada isikuandmetega tutvumist ühe kuu jooksul alates vastava sisulise taotluse
esitamisest.
1.8.2

Andmesubjektile antakse teada:

1.8.2.1 töötleja andmed;
1.8.2.2 isiku kohta olevad isikuandmed/andmete kategooriad ning allikad, kus need pärit on;
1.8.2.3 isikuandmete töötlemise eesmärgid ning säilitamise tähtajad;
1.8.2.4 kellele tema isikuandmeid on edastatud;
1.8.2.5 kellel on ligipääs isikuandmetele;
1.8.2.6 põhjused, miks andmeid ei avaldata. Näiteks riivavad teise isiku õiguseid või ei saa seda
õigusaktidest tulenevalt teha.
1.8.2.7 õigus andmete parandamisele – andmesubjektil on õigus nõuda, et teda puudutavad
ebaõiged isikuandmed parandatakse või puudulikke isikuandmeid täiendatakse põhjendamatu
viivituseta. Õigus ei ole absoluutne, vaid iga juhtumi puhul on vaja hinnata, kas on õigusaktidest
tulenevad piirangud, mis takistavad isikuandmete parandamist. Kui õigusaktidest tulenevaid
piiranguid ei esine, tuleb andmed parandada ühe kuu jooksul alates taotluse esitamisest;
1.8.2.8 õigus andmete kustutamisele – andmesubjektil on õigus nõuda põhjendamatu viivituseta
teda puudutavate isikuandmete kustutamist. Õigus ei ole absoluutne, vaid iga juhtumi puhul on
vaja hinnata, kas on õigusaktidest tulenevad piirangud, mis takistavad isikuandmete kustutamist.
Kui õigusaktidest tulenevaid piiranguid ei esine, tuleb andmed kustutada koheselt, ilma
ebamõistliku viivituseta, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul;
1.8.2.9 õigus andmete töötlemise piiramisele – andmesubjektil on õigus nõuda, et tema andmeid
enam edasi ei töödelda. Kui õigusaktidest tulenevaid piiranguid ei esine, tuleb piirata andmete
töötlemist koheselt, ilma ebamõistliku viivituseta, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul;
1.8.2.10 õigus esitada vastuväiteid – andmesubjektil on õigus esitada vastuväiteid töötluse kohta,
mis toimub avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või avaliku võimu teostamiseks. Menetlust
tuleb alustada vastuväite laekumisel ja vastused selle kohta esitada mitte hiljem kui 14 päeva
jooksul.
1.8.3 Õiguste nõudmine ei tohi andmesubjektile negatiivseid tagajärgi tuua.
1.8.4 Lisaks on õigusaktidest tulenevalt veel õigus andmete ülekandmisele, mis ei kohaldu
avaliku võimu teostamisel tehtava töötlemise korral ning õigus vaidlustada automatiseeritud
töötlusel põhinevaid üksikotsuseid.
1.8.5 Käesoleva peatüki punktis 1.8.1 nimetatud õigused ei kehti piiramatult, vaid lähtuda tuleb
ka teistest õigusaktidest tulenevatest kohustustest ning piirangutest enne, kui saab
andmesubjekti nõudmistele vastu tulla.
1.8.6 Käesolevat eeskirja ei kohaldata, kui:
1.8.6.1 tegu on juriidilise isiku või asutuse andmetega;
1.8.6.2 teave ei võimalda isikut mõistlike pingutustega tuvastada;
1.8.6.3 isikuandmeid kasutatakse isiklikul otstarbel või kodumajapidamise tarvis – isiklik
telefoniraamat;
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1.8.6.4 isikuandmeid kasutatakse julgeoleku tagamiseks või Euroopa Liidu ühise välis- ja
julgeolekupoliitika raames.
1.8.7 Kui andmed ei ole kogutud andmesubjektilt endalt, ei pea talle isikuandmete töötlemise
kohta teada andma juhul kui:
1.8.7.1 andmete töötlemine on ette nähtud õigusaktides;
1.8.7.2 teabe esitamine on võimatu või see nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi ning
Kaitseliidus on kasutusele võtnud meetmed isiku huvide kaitseks;
1.8.7.2 kui õigusaktide alusel on kohustus andmeid salajas hoida.
1.8.8 Isikuandmete kaitse seaduse ja isikuandmete kaitse üldmääruse reguleerimisalast jääb
välja isikuandmete töötlemine järgmistes õigusvaldkondades:
1.8.8.1 põhiseaduslike institutsioonide olemuslike ülesannete täitmine. Põhiseaduslike
institutsioonidena käsitatakse Riigikogu, Riigikontrolli, õiguskantslerit ja Vabariigi Presidenti.
Isikuandmete kaitse üldmäärus võib laieneda isikuandmete töötlemisele põhiseaduslike
institutsioonide kantseleiliste, personali- ja varahalduse ülesannete täitmisel;
1.8.8.2 julgeolekuasutuste tegevus riigi julgeoleku tagamisel, mis seisneb eelkõige teabehanke
raames isikuandmete töötlemises, kuid ka julgeolekukontrolli teostamisel. Isikuandmete kaitse
üldmäärus võib laieneda julgeolekuasutuste tegevusele kantseleiliste, personali- ja varahalduse
ülesannete täitmisel ning riikliku järelevalve meetmete kohaldamisele;
1.8.8.3 riigikaitse ülesannetega asutuse tegevus riigikaitse tagamisel, mis seisneb eelkõige
sõjalise riigikaitse ning elanikkonnakaitse korraldamisel ja selle ettevalmistamisel ning
Kaitseministeeriumi ja Riigikantselei tegevus riigikaitse, sealhulgas sõjalise kaitse planeerimisel.
Isikuandmete kaitse üldmäärus võib laieneda isikuandmete töötlemisele Kaitseministeeriumi,
Riigikantselei, Kaitseväe ja Kaitseliidu kantseleiliste, personali- ja varahalduse ülesannete
täitmisel, kui need ei ole lahutamatult seotud riigi sõjalise kaitse ja selleks ettevalmistumisega.
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