
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

TUTVUSTUS 

 
Tea on advokaat, kelle peamisteks töövaldkondadeks on IT õigus ja andmekaitse ning lepinguõiguse ja kaubandusõigusega 

seotud küsimused. Teal on laialdased kogemused andmekaitseõiguses, sealhulgas on ta aidanud nii era- kui ka avaliku 

sektori kliente isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) kooskõla saavutamises. Ta on ka hinnatud lektor, kes annab 

tihti loenguid ja seminare erinevatel õigusteemadel. IT õiguse advokaadina on ta nõustanud kliente seoses erinevate 

uudsete tehnoloogiate ja digitaalsete teenustega. Olles spetsialiseerunud kaubandusõigusele, on Teal kogemusi erinevate 

lepingute koostamise ja läbirääkimisega eri sektorite ettevõtete jaoks, samuti aitab ta kliente tarbijakaitsega seotud 

küsimustes. Lisaks on Teal laialdasi kogemusi erinevate reguleeritud sektoritega seotud õigusküsimuste lahendamises, 

sealhulgas hasartmängu- ja ravimiõigusega. 

 

Tea on rahvusvaheliselt tunnustatud andmekaitse spetsialist, olles omandanud CIPP/E sertifikaadi Rahvusvahelise 

Andmekaitseekspertide Organisatsioonist (IAPP). Tea on ka külalislektor Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta annab loenguid 

kursuse „Eksperdi tasandil andmekaitsespetsialist (DPO)“ raames. 

 

Tea valdab eesti, inglise ja saksa keelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEELED 

 
Eesti keel, inglise keel, saksa keel 

TALLINN 

(+372) 66 76 443 

(+372) 5566 7029  

TEA.KOOKMAA@NJORDLAW.
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TÖÖKOGEMUS 

2019– advokaat, advokaadibüroo NJORD 

2017–2019 advokaat, advokaadibüroo SORAINEN 

2017– külalislektor, Tallinna Tehnikaülikool 

2016–2017 jurist, advokaadibüroo Triniti 

2016 praktikant, advokaadibüroo Triniti 

VANDEADVOKAADI ABI 

TEA KOOKMAA 

HARIDUS 

2016 Tartu Ülikool, õigusteadus, MA 

2015–2016 European Law Moot Court 

harjutuskohtuvõistlus, Tartu Ülikooli 

esindusvõistkonna liige 

2015–2016 Georg-August-Universität Göttingen, 

õigusteaduskond, vahetusüliõpilane 

Erasmus+ programmi raames 

2014–2015 juhatuse liige Euroopa juuratudengite 

suurima erialaseltsi ELSA Eesti 

osakonnas 

2015 4th ELSA Vienna Law School on Dispute 

Resolution 

2014 Tartu Ülikool, õigusteadus, BA 

2011 Tallinna Inglise Kolledž 
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• „Kaks soovitust andmekaitse trahvi vältimiseks“, Äripäeva veebiväljaanne, 2019 

• „Hoiatav näide: Mis on selles e-kirjas valesti?“, bestsales.ee, 8.08.2018 

• „Kes peavad määrama andmekaitsespetsialisti?“, Eesti Koolitusja Konverentsikeskuse blogi, 2018 

• „Jurist selgitab: käitumisjuhis ettevõtjale – mida teha, kui isikuandmetega käituti valesti“ (ärileht.ee), 2018 

• „Andmekaitsemääruse jõustumiseelsete tegevuste TOP 10: uus andmekaitsemäärus ei tunne riigipiire“ 

(ärileht.ee), 2016 

• „Ehitusluba aastaga? See ei ole „normaalne“ olukord terve mõistuse ega seaduse mõttes“ (ärileht.ee), 2016 
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• Koolitused Justiitsministeeriumi õigusloomejuristidele ”Infotehnoloogiaõigus andmekaitseõiguse vaates“, 2020 

• Ettekanne andmekaitse teabepäeval, teemal ”Andmekogud ja nende töötlemine”, 2020 

• Ettekanne riigihangete teabepäeval, teemal ”Isikuandmete kaitse üldmäärus ja riigihanked”, 2020 

• Koolitus „Turunda õigesti seadusi tundes“, 2020 

• Ettekanne seminaril "Kuidas ettevõttel toime tulla isikuandmete kaitse üldmäärusega?", koostöös Kaubandus-

Tööstuskoja ja Andmekaitse Inspektsiooniga, 2019 

• Andmekaitse õiguse koolitus lasteaedadele ja koolidele koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga, 2019 

• Andmekaitse õiguse koolitus Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule, 2019 
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• „Kliendi isikuandmetega tegelemise uued suunad – klientide õigused ja klientidega suhtlemine“, Hea 
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• Koolitus „Turunduse õiguslikud alused“, Marketingi Instituut, 2018 
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• Andmekaitsespetsialisti koolitused, Areng.ee, 2018 
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• „Riskid andmete kasutamisel tänapäeva ettevõttes“, TK Koolituskeskuse teabepäev „Isikuandmete kaitse 

määrus – miks ja milleks?“, 2017 
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