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Isikuandmete töötlemise juhend 
.ee registripidajatele 

 
 
Üldist 
 
Registrilepingu järgi on Eesti Interneti SA (edaspidi: EIS) domeeniga seotud isikute andmete 
vastutav töötleja ja .ee akrediteeritud registripidaja (edaspidi: registripidaja) on saanud 
EIS-i poolt volituse olla EIS-i nimel isikuandmete volitatud töötleja. 
 
Käesoleva dokumendi eesmärk on selgitada .ee akrediteeritud registripidajatele nende 
kohustusi registreerimisteenuse osutamisel isikuandmete töötlemisel, mis hakkavad kehtima 
al. 25.05.2018. Kõik selgitused tulenevad registrilepingust ja selle lisadest, mida soovitame 
täiendavalt kindlasti üle lugeda! 
 
1. Domeeni registreerimisega seotud toimingud 

 
Kuni 25.05.2018 kehtis registripidajatele nõue, et teenuselepingu sõlmimisel töötleb 
registripidaja domeeni registreerijaga seotud isikute andmeid eraldiseisva nõusoleku alusel. 
Alates 25.05.2018 kehtib uus nõue, mille kohaselt tuleb registripidajatel registreerijat 
teenuselepingus teavitada, et: 
 
1. kehtivad domeenireeglid on tüüptingimused EIS-i, registreerija ja registripidaja vahelise 

õigussuhte täitmiseks. Registripidajal tuleb .ee domeenireeglitele kui tüüptingimustele 
viidata registreerijaga sõlmitavas teenuselepingus. 

2. Registreerijal on EIS-i ees võetud kohustus järgida kehtivaid domeenireegleid ja EIS-i 
veebilehel avaldatud domeenireegleid täpsustavaid juhiseid. 

3. EIS võib nõuda registreerijalt teenuselepingus ning domeeni registreerimise taotluses EIS-i 
ees võetud kohustuste täitmist. 

4. Registripidajal tuleb teha registreerijale kättesaadavaks dokument “EIS-i isikuandmete 
kasutamise alused”, kus on täpselt selgitatud, millisel juhul, viisil, kui kaua jne säilitatakse 
domeeni registreerija andmeid (dokument on kättesaadav: 
https://internet.ee/domeenid/eis-i-isikuandmete-kasutamise-alused).  
 

Need kohustused tuleb registripidajal teenuselepingus (nt domeeni registreerimise avalduses) 
kindlasti välja tuua. See on registrilepingu järgne registripidaja vastutus. 
 
2. Andmete töötlemine saab toimuda üksnes registripidaja ülesannete täitmiseks 
 
EIS tuletab registripidajatele meelde, et on andnud registripidajatele volituse töödelda 
registreerija andmeid üksnes registrilepingu alusel registripidaja enda ülesannete täitmiseks ja 
muudel juhtudel, mil EIS registripidajat selleks volitanud pole, registripidaja registreerija 
isikuandmeid töödelda ei tohi.   
 
See tähendab, et kui registripidaja kogub registreerija kohta .ee domeeni registreerimise 
jaoks nime, telefoninumbrit, e-posti aadressi, esindusõiguse kontrollimiseks dokumente jms, 
siis selline toiming toimub EIS-i volituse alusel. Seevastu nt juhul, kui registripidaja ühendab 
andmete kogumise enda muu teenusega (nt veebimajutuse teenus), siis on registripidaja 
muude teenuste raames nende kogutud andmete vastutav töötleja (selles osas, mis puudutab 
veebimajutuse teenust) ja peab registreerijale eraldiseisvalt selgitama, miks vastavaid 
isikuandmeid tema kohta kogutakse jms. 
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Samuti juhib EIS tähelepanu, et kui registripidaja otsustab jätkuvalt koguda registreerija 
kohta .ee domeeni registreerimisel postiaadressi, siis teeb ta seda väljaspool registrilepingut 
ja õigussuhet EIS-ga. See tähendab, et ka postiaadressi kogumisel on registripidaja 
registreerija andmete vastutav töötleja. Seda asjaolu peab eraldiseisvalt registreerijale 
selgitama, kuna sellist nõuet EIS registripidajatele esitanud pole ja .ee domeeni 
registreerimiseks seda vaja ei lähe. Postiaadressi küsimine võib osutuda vajalikuks nt arvete 
esitamise jaoks ja olla põhjendatud alus kogumiseks. 
 
Kokkuvõttes tähendab see, et registripidaja vastutab juhul, kui ta kogub registreerija kohta 
domeeni registreerimistoimingute tegemisel andmed, mida EIS lepingu järgi ei nõua. Sellised 
andmed on kogutud väljaspool EIS-ga sõlmitud registrilepingut.  
 
3. Registripidaja vastutus andmete töötlemisel 

 
Registripidaja vastutab ja on kohustatud järgima, et isikuandmete kogumise ja töötlemise 
viisid on kooskõlas EIS-ga sõlmitud registrilepingu ja selle lisadega.  
 
Registripidajal peab olema kehtestatud enda sise-eeskirjad, mis reguleerivad registripidaja 
töötajate kohustusi isikuandmete töötlemisel, sh nende käideldavuse, salajasuse ja 
terviklikkuse tagamiseks, sh isikuandmetest varunduskoopiate tegemine, ning kontrollib 
nimetatud sise-eeskirjade täitmist. Samuti peab registripidaja tagama, et on loonud turvalise 
töökeskkonna, järgides turvaprotseduure. Registripidaja infotehnoloogilised varad peavad 
olema piisaval tasemel kaitstud varguse ja varade kahjustumise või ha ̈vinemise vastu ning 
olema piisaval tasemel kaitstud lubamatu ligipa ̈a ̈su eest jms.  
 
Samuti on oluline välja tuua, et juhul, kui registripidaja soovib edastada või jagada EIS-i nimel 
kogutud isikuandmeid kolmandate isikutega1, on registripidaja kohustatud tagama, et need 
isikud täidavad kõiki domeenireeglites ja EIS-ga sõlmitud registrilepingus tulenevaid nõudeid. 
Juhul, kui kolmandate isikute poolt toimub EIS-ga sõlmitud registrilepingus sätestatud 
juhtudel kohustuste rikkumine, vastutab EIS-i ees selle rikkumise eest registripidaja. 
 
4. Registripidaja kohustus pidada töötlustoimingu registrit 

 
Kõige üldisemalt tähendab töötlemistoimingute registri pidamine kõigi organisatsioonis  
tehtavate andmetöötlustoimingute registreerimist, aidates registripidajal ka paremini 
mõista isikuandmete kaitse olemust, kaardistada oma tegevusi ning paremini planeerida 
isikuandmete kaitsega seonduvat. Selle eesmärk on parendada inimeste põhiõiguste ning 
-vabaduste kaitset. Sisuliselt tähendab see ülevaadet kõikidest isikuandmetega seotud 
tegevustest (sh infosüsteemides logide pidamist andmete kogumise, muutmise, 
lugemise, avalikustamise, edastamise, ühendamise ja kustutamise kohta).  
 
Minimaalselt peab töötlemistoimingute register sisaldama volitatud töötleja või töötlejate 
ja vastutava töötleja, kelle nimel volitatud töötleja tegutseb, ning asjakohasel juhul 
vastutava töötleja või volitatud töötleja esindaja ja andmekaitseametniku nime ja 
kontaktandmeid; vastutava töötleja nimel tehtava töötlemise kategooriaid; kui 
isikuandmeid edastatakse kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile, siis 
andmeid selle kohta koos asjaomase kolmanda riigi või rahvusvahelise organisatsiooni 
nimega, ning juhul, kui tegemist on GDPR artikli 49 lõike 1 teises lõigus osutatud 
edastamisega, siis sobivate kaitsemeetmete kohta koostatud dokumente; võimaluse 
korral GDPR artikli 32 lõikes 1 osutatud tehniliste ja korralduslike turvameetmete üldist 
kirjeldust. Loe töötlemistoimingu registri pidamise kohta lähemalt ka Andmekaitse 
Inspektsiooni lehelt siit. 

                                            
1 Registripidaja töötleb registrilepingu punkti 11.1 lähtuvalt isikuandmeid omal nimel ja vastutusel. 
Kolmandad isikud on kõik need, kellega registripidaja jagab organisatsiooni väliselt käesoleva 
registrilepingu alusel kogutud isikuandmeid ja kellega EIS pole registrilepingu alusel õigussuhtes. 
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Lisaks, kuna töötlemistoimingute registri pidamine ei ole ühekordne toiming, tuleb 
registripidajal seda vajadusel alati kaasajastada. See peab esitama andmetöötleja 
tegelikke asjaolusid ja ajas muutuvaid vajadusi ning olema igal ajal tõene.  
 
5. Isikuandmetega seotud rikkumiste teavitamiskohustus 

 
Isikuandmetega seotud rikkumise korral on registripidaja kohustatud teavitama EIS-i 
kirjalikult viivitamata ja esimesel võimalusel pärast rikkumise teada saamist. Ka kahtluse 
korral palume EIS-i poole igal juhul pöörduda! 
 
6. Koostöö EIS-ga 
 
Registripidaja on kohustatud tegema EIS-ga koostööd ja tagama, et registreerijale on 
edastatud isikuandmete kaitse määrusest tulenevad teavitused tema õigustest ja muu 
asjakohane vajalik teave ning vastama esimesel võimalusel registreerija esitatud päringutele. 
Kui registreerijalt tuleb keerulisemat laadi küsimus, siis soovitame igal juhul pöörduda EIS-i 
poole, et registreerija küsimusele ühiselt vastus esitada. 
 
6. Andmekaitsealane mõjuhinnang 

 
Registripidaja on EIS-i soovil kohustatud esitama vastavalt sõlmitud registrilepingule osutatud 
teenuste kohta andmekaitsealase mõjuhinnangu. 
 
Registripidajate poolt on oluline tagada turvalised meetmed andmete kaitsmiseks. Kuna EIS 
on isikuandmete vastutav töötleja, on EIS-i jaoks vajalik omada selget u ̈levaadet kõikidest 
registripidaja organisatsioonis juba toimivatest isikuandmete to ̈o ̈tlemise protsessidest ja 
su ̈steemidest ning sellest, kuidas registripidajad võivad mõjutada andmesubjektide õigusi. 
Seetõttu on EIS-i huvides vastutava isikuandmete to ̈o ̈tlejana vastavalt vajadusele tagada, et 
ta saab nõuda mõjuhinnangu tegemist ka registripidajalt. 
 
Andmekaitse Inspektsioon on andmekaitsealase mõjuhinnangu kohta esitanud selgitused siin. 
Täiendavalt on EIS-l soovitus registripidajatele hinnata ka organisatsiooni siseselt, kas nende 
tegevuse laadi arvestades (muid teenuseid, mida nad pakuvad) on neil andmekaitsealase 
mõjuhinnangu kohustus (olenemata EIS-i huvidest) juba ta ̈na. 
 
7. Kolmandad riigid 

 
Registripidaja võib kolmandatesse riikidesse edastada sõlmitud registrilepingus sätestatud 
isikuandmed väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda üksnes juhul, kui see välisriik vastab 
isikuandmete kaitse üldmääruses toodud nõuetele. Selle kohta saab lugeda lähemalt 
Andmekaitse Inspektsiooni lehelt siit ja Euroopa Komisjoni lehelt siit. 
 
See võib olla vajalik nt juhul, kui registripidaja kontsernisisene tütarettevõtte asub sellises 
kolmandas riigis. Siiski soovitame kahtluse korral enne andmete edastamist igal juhul EIS-ga 
konsulteerida! 
 
 
 
 
 
 
 


