GDPR-i Korduma Kippuvad Küsimused
Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) mõjutab nii Euroopa Liidu (EL) kodanikke kui ka selliseid
ettevõtteid nagu Eastman, kes seal tegutsevad. Seaduse eesmärk on tagada äriühingute kogutud
andmete kaitse ja anda ELis elavatele inimestele õigusi, et mõista mida antud teabega tehakse.
Allpool on esitatud küsimuste loend, mis peaks andma teile üldise arusaamise GDPR-ist ja selle
mõjust teile ja Eastmanile:
Mis on GDPR?
GDPR tähendab Isikuandmete kaitse üldmäärust. See on uus Euroopa määrus, mis keskendub
eraelu puutumatusele Euroopa Liidus ja andmesubjektide isikuandmete kaitsmisele. See jõustub
25. mail 2018, asendades seadused alates 1996. aastast.
Kelle suhtes määrust kohaldatakse?
Määrus keskendub isikuandmete töötlemise ja liikumisega seotud andmesubjekti kaitsele.
Andmesubjekt peab olema Euroopa Liidus elav füüsiline isik. See ei põhine Euroopa
kodakondsusel. See ei ole äriühingud.
Mida isikuandmed hõlmavad?
Isikuandmed on teave, mis on seotud tuvastatava füüsilise isikuga. Näited hõlmavad nime,
telefoninumbrit (töö või isiklikku), e-posti aadressi (töö või isiklikku), isikukoodi,
asukohaandmeid, krediitkaardi numbreid, võrgutunnust ning ühte või mitut tegurit, mis on
seotud andmesubjekti füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või
sotsiaalse identiteediga. Seda loendit laiendatakse väljapoole seda, mida tavaliselt peetakse
isikut tuvastatavaks teabeks (PII).
Millised õigused on antud andmesubjektile GDPR-i raames?
Määrus annab andmesubjektidele:
• õiguse ligi pääseda oma andmetele
• õiguse oma andmeid parandada
• õiguse oma andmeid kustutada
• õiguse piirata oma andmete töötlemist
• õiguse andmete ülekantavusele
• õiguse vastustada
Millised on õiguslikud alused, millega Eastman saab koguda ja töödelda isikuandmeid?
• Andmesubjekt võib anda nõusoleku
• Andmesubjekt nõustub lepingu toimivuse alusel
• Eastman järgib Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusest tulenevaid juriidilisi kohustusi
• Füüsilise isiku elutähtsate huvide kaitsmiseks
• Ülesande täitmiseks Liidu või liikmesriigi õiguses sätestatud avaliku huvi korral.
• Eastmani või kolmanda isiku õiguspärastest huvidest lähtudes
Keda GDPR mõjutab?
Kõiki, kes suhtlevad töötajate, töövõtjate, tarnijate ja klientidega Euroopas.

Mis on Eastmani kohustused seoses GDPR-iga?
Eastman peab tagama, et isikuandmeid töödeldakse seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt.
Mistahes isikuandmeid tuleb koguda konkreetsetel, selgesõnalistel ja seaduslikel põhjustel.
Isikuandmete kogumine peaks piirduma sellega, mis on vajalik. Selleks peab Eastman teadma
• milliseid isikuandmeid kogutakse
• kuhu isikuandmeid talletatakse
• kui kaua isikuandmeid säilitatakse (või selle perioodi määratlemise kriteeriume)
• mis eesmärk on isikuandmete töötlemisel (kasutamisel)
• isikuandmete töötlemise õiguslikku alust
• kellel on juurdepääs isikuandmetele (sh kolmandad isikud)
• kuidas isikuandmeid kaitstakse

