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Isikuandmete kaitse seadus

Isikuandmete kaitse seadus

• Isikuandmed on andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise
isiku kohta, mis väljendavad selle isiku füüsilisi, psüühilisi,
füsioloogilisi, majanduslikke, kultuurilisi või sotsiaalseid
omadusi, suhteid ja kuuluvust

• Delikaatsed isikuandmed (1)

– poliitilisi vaateid, usulisi ja maailmavaatelisi veendumusi
kirjeldavad andmed, välja arvatud andmed seadusega
ettenähtud korras registreeritud eraõiguslike juriidiliste
isikute liikmeks olemise kohta;

• Isikuandmete töötlemine on lubatud üksnes andmesubjekti
nõusolekul, kui seadus ei sätesta teisiti

– etnilist päritolu ja rassilist kuuluvust kirjeldavad andmed;
– andmed terviseseisundi või puude kohta;

• Eraelulised isikuandmed:

– perekonnaelu üksikasju kirjeldavad andmed;

– andmed pärilikkuse informatsiooni kohta;

– sotsiaalabi või sotsiaalteenuste osutamise taotlemist
kirjeldavad andmed;

– andmed seksuaalelu kohta;
– andmed ametiühingu liikmelisuse kohta;

– isiku vaimseid või füüsilisi kannatusi kirjeldavad andmed;
– isiku kohta maksustamisega kogutud teave, välja arvatud
teave maksuvõlgnevuste kohta
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Isikuandmete kaitse seadus

Delikaatsed isikuandmed (2)

• Füüsilise isiku kohta kogutud statistilised andmed ei ole
isikuandmed, kui puudub võimalus isikut, kelle kohta need
andmed on kogutud, üheselt tuvastada.

• kriminaalmenetluses või muus õiguserikkumise
väljaselgitamise menetluses kogutav teave enne avalikku
kohtuistungit või otsuse langetamist õigusrikkumise asjas või
juhul, kui see on vajalik kõlbluse või inimeste perekonna- ja
eraelu kaitseks või kui seda nõuavad alaealise, kannatanu,
tunnistaja või õigusemõistmise huvid.

• Isikuandmete töötlemine on isikuandmete kogumine,
salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, päringute
teostamine, väljavõtete tegemine, kasutamine, üleandmine,
ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine või mitu
eeltoodud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist või
kasutatavatest vahenditest.
• Delikaatsete ja eraeluliste isikuandmete töötlemine on ilma
andmesubjekti nõusolekuta lubatud:
– seaduse või välislepinguga ettenähtud ülesande täitmiseks
– andmesubjekti või muu isiku elu, tervise ja vabaduse
kaitseks
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Karistusseadustik

Karistusseadustik

• Arvutikahjurlus

• Arvutiviiruse levitamine

– Arvutis olevate andmete või programmi ebaseadusliku
vahetamise, kustutamise, rikkumise või sulustamise eest,
kui sellega on tekitatud oluline kahju, samuti arvutisse
andmete või programmi ebaseadusliku sisestamise eest, kui
sellega on tekitatud oluline kahju, – karistatakse rahalise
karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

– Arvutiviiruse levitamise eest – karistatakse rahalise
karistuse või kuni üheaastase vangistusega.
– Sama teo eest, kui see on toime pandud vähemalt teist korda
või olulise kahju tekitamisega, karistatakse rahalise
karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

• Arvutikelmus

– Sama teo eest eesmärgiga takistada arvuti- või
telekommunikatsioonisüsteemi tööd – karistatakse rahalise
karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

– Varalise kasu saamise eest arvutiprogrammide või andmete
sisestamise, vahetamise, kustutamise, sulustamise või muul
viisil andmetöötlusprotsessi sekkumise teel, kui sellega on
mõjutatud andmete töötlemise tulemust, – karistatakse
rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

• Arvutivõrgu ühenduse kahjustamine

– Arvutivõrgu või arvutisüsteemi ühenduse rikkumise või
tõkestamise eest – karistatakse rahalise karistusega.
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Karistusseadustik

Karistusseadustik

• Arvuti, arvutisüsteemi ja arvutivõrgu ebaseaduslik kasutamine

• Kaitsekoodide üleandmine

– Arvuti, arvutisüsteemi või arvutivõrgu ebaseadusliku
kasutamise eest koodi, salasõna või muu kaitsevahendi
kõrvaldamise teel – karistatakse rahalise karistusega.

– Arvuti, arvutisüsteemi või arvutivõrgu kaitsekoodide
ebaseadusliku üleandmise eest, kui see on toime pandud
omakasu eesmärgil ja kui sellega on tekitatud oluline kahju
või põhjustatud muu raske tagajärg, – karistatakse rahalise
karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

– Sama teo eest, kui sellega on tekitatud oluline kahju või kui
on kasutatud riigisaladust või ainult ametialaseks
kasutamiseks ettenähtud andmeid sisaldavat arvutit,
arvutisüsteemi või arvutivõrku, – karistatakse rahalise
karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.
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Autoriõiguse seadus

Arvutiprogrammide erinõuded

• Kaitstakse teoseid (palju liike); teosteks pole näiteks ideed,
päevauudised, faktid ja andmed

• Ei tohi enda tarbeks kopeerida
• Tohib teha varukoopia

• Autori varalised õigused on võõrandatavad, isiklikud mitte

• Tohib kopeerida, tõlkida, kohandada jms programmi tööle
saamiseks ja vigade parandamiseks

• Autor otsustab, kellel ja mis tingimustel ta oma teoseid
kasutada lubab

• Õiguspärane kasutaja tohib arvutiprogramme pöördkodeerida
ühilduvuse saavutamiseks, kui vajalikku infot muidu ei saa ja
pöördkodeeritakse ainult vajalikke osi

• Autoriõigus tekib teose loomisega (vajalik tajutav väljendus)
automaatselt
• Copyright, patent, leping

• Pöördkodeerimisel saadud infot ei tohi kasutada muuks
otstarbeks kui sõltumatult loodud programmi ühilduvuse
tagamiseks, üle anda teistele isikutele (v.a. ühilduvuse
tagamiseks) ega kasutada konkureeriva programmi tegemiseks

• Teoste edasi levitamine, välja rentimine, avalik esitus jms on
enamasti autori või levitaja poolt lepinguga piiratud
• Isiklikuks tarbeks (mitteäriliselt) tohib kopeerida (ka võrgust
"tõmmata") ja sõpradega koos vaadata
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Hädaolukorra seadus
• Elutähtsa teenuse osutajad (seadus loetleb valdkonnad)
– Elekter, gaas, vedelkütus

– Lennundus, põhimaanteed, raudteetransport, laevandus
– Telefoniside, andmeside, mobiilside, ringhääling, kaabellevi,
eriside, post
– Pääste, hädaabi, arstiabi
– Sularaha kättesaadavus, maksete tomimine
– ...
• Riskianalüüsi, tegutsemisplaani ja õppuste nõue
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