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Küpsiste paigaldamine nõuab internetikasutaja aktiivset nõusolekut 

Eeltäidetud märkeruudust seega ei piisa 

Saksamaa tarbijakaitsekeskuste ja tarbijakaitseliitude föderatsioon on pöördunud Saksa kohtusse, 
paludes et Saksa äriühingut Planet49 kohustataks internetipõhiste müügiedenduslike 
auhinnamängude korraldamisel lõpetama eeltäidetud märkeruutude kasutamine mängus osaleda 
soovivatelt internetikasutajatelt küpsiste1 paigaldamiseks nõusoleku saamiseks. Nende küpsiste 
eesmärk on koguda teavet Planet49 koostööpartnerite kaupade reklaamimise eesmärgil. 

Bundesgerichtshof (Saksamaa Liitvabariigi kõrgeim üldkohus) palub Euroopa Kohtul tõlgendada 
liidu õigust, mis käsitleb eraelu puutumatuse kaitset seoses elektroonilise sidega2. 

Tänases kohtuotsuses asub Euroopa Kohus seisukohale, et veebisaidi kasutaja nõusolek, mis on 
vajalik tema seadmesse küpsiste paigaldamiseks ja neile juurdepääsuks, ei ole kehtiv, kui see on 
antud eeltäidetud märkeruudu abil, millest kasutaja peab nõusoleku andmisest keeldumiseks 
märgistuse eemaldama. 

See järeldus ei sõltu sellest, kas teabe puhul, mis on salvestatud kasutaja seadmesse või millele 
seal juurde pääsetakse, on või ei ole tegemist isikuandmetega. Liidu õiguse eesmärk on nimelt 
kaitsta kasutajat igasuguse tungimise eest tema eraellu, sealhulgas ohu eest, et tema teadmata 
paigutatakse tema seadmesse varjatud identifikaatorid või muud analoogsed vahendid. 

Euroopa Kohus rõhutab, et nõusolek peab olema konkreetne, mistõttu asjaolust, et kasutaja 
klõpsab auhinnamängu osalemisnupul, ei piisa selleks, et asuda seisukohale, et ta on andnud 
kehtiva nõusoleku küpsiste paigaldamiseks. 

Lisaks märgib Euroopa Kohus, et teabe hulka, mille teenuseosutaja peab kasutajale andma, 
kuuluvad ka küpsiste kasutamise kestus ja asjaolu, kas kolmandatel isikutel on võimalik neile 
küpsistele juurde pääseda või mitte. 

 

MÄRKUS: Eelotsusetaotlus võimaldab liikmesriikide kohtutel taotleda kohtuvaidluste lahendamisel Euroopa 
Kohtult liidu õiguse tõlgendamist või liidu õigusakti kehtivuse üle otsustamist. Euroopa Kohus ei lahenda 
riigisisest kohtuvaidlust. Kohtuasja lahendamine kooskõlas Euroopa Kohtu otsusega on liikmesriigi kohtu 
ülesanne. Euroopa Kohtu otsus on ühtlasi siduv ka teistele riigisisestele kohtutele, kes lahendavad sarnast 
probleemi. 

 

                                                 
1
 Küpsised on failid, mille veebisaidi pakkuja salvestab selle saidi kasutaja arvutisse ning millele ta saab uuesti 

juurdepääsu, kui kasutaja külastab veebisaiti uuesti, ning need võimaldavad lihtsustada Internetis navigeerimist või 
tehingute tegemist või koguda teavet kasutaja käitumise kohta. 
2
 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist 

ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) 
(EÜT 2002, L 201, lk 37; ELT eriväljaanne 13/29, lk 514), muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 
2009. aasta direktiiviga 2009/136/EÜ (ELT 2009, L 337, lk 11); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta 
direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT 1995, 
L 281, lk 31; ELT eriväljaanne 13/15, lk 355) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta 
määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning 
direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT 2016, L 119, lk 1). 
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