ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON
Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu
ning et riigi tegevus oleks läbipaistev

ÕIGUS KÜSIDA ENDA ANDMEID
Juhend on kehtestatud isikuandmete kaitse seaduse
§ 33 lg 1 punkti 5 alusel 09. märtsil 2009. a
ja muudetud 2013. aasta 14. märtsil.
1. Juhend selgitab igaühe õigust küsida isikuandmete töötlejalt enda kohta käivaid
isikuandmeid ning teavet.
2. Isikuandmete töötleja võib olla asutus, ettevõte või muu isik, kes töötleb või kelle
ülesandel töödeldakse isikuandmeid. Andmete töötlemine on iga andmetega tehtav
toiming, sh andmete kogumine, kasutamine, säilitamine, avaldamine, kustutamine jne.
3. Isikuandmete kaitse seadus annab igaühele õiguse pöörduda andmetöötleja poole saamaks
teada, millised tema kohta käivaid isikuandmeid töödeldakse.1 Seda õigust võib piirata
üksnes seadusega.
4. Andmetöötleja väljastab inimesele tema kohta käivad isikuandmed.
5. Lisaks on andmetöötleja kohustatud isikule tema soovil teatavaks tegema, millistel
eesmärkidel tema isikuandmeid töödeldakse, kellelt saadakse tema kohta käivaid andmeid,
kellele võidakse neid isikuandmeid edastada ning kellele juba on neid isikuandmeid
edastatud.
6. Andmetöötleja peab isikule teatavaks tegema ka andmetöötleja või tema esindaja nime,
aadressi ja muud kontaktandmed.
7. Kui inimese andmeid töödeldakse seaduse, mitte tema enda nõusoleku alusel, tuleks
inimesele tema soovil selgitada, millise seaduse ja paragrahvi alusel andmete töötlemine
toimub ja kaua tema andmeid töödeldakse.2
8. Isikuandmetega tutvumise õigus ei sõltu sellest, millises vormis isikuandmed on. Inimesel
on õigus tutvuda ka tema isikuandmeid (nt kujutist) sisaldava salvestisega, loe selle kohta
täpsemalt eraldi juhendist „Juhend kaamerate kasutamise kohta“.
9. Isikuandmed väljastatakse inimesele võimaluse korral tema poolt soovitud viisil.
Isikuandmed peab inimesele väljastama inimloetaval kujul (v.a kui inimene ise on
soovinud andmete väljastamist ainult masinloetaval kujul).
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Täpsemalt sätestatakse sellised õigused isikuandmete kaitse seaduse §-des 19-23.
European Data Protection Supervisor, Guidelines concerning the processing of health data in the workplace
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10. Kui samas dokumendis sisalduvad ka teiste inimeste andmed ja inimesel ei ole õiguslikku
alust nendega tutvumiseks, tuleb teiste inimeste andmed dokumendist enne selle
väljastamist eemaldada või loetamatuks muuta.
11. Andmete väljastamise eest paberil võib alates 21. leheküljest nõuda tasu kuni 0,19 eurot
iga väljastatud lehekülje eest. Seda juhul, kui väljastamise eest ei ole eriseadusega ette
nähtud riigilõivu või muud tasu.
12. Isikuandmete töötleja on kohustatud andmed väljastama või teabe andmisest keelduma
viie tööpäeva jooksul, kui eriseadus ei näe ette teisiti.
13. Andmete väljastamisest võib keelduda üksnes seaduse alusel, keeldumist tuleb
põhjendada.
14. Kui andmetöötleja ei täida oma kohustusi väljastada isikule tema kohta käivaid andmeid,
siis on isikul õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
15. Riigiportaali www.eesti.ee (rubriik „Kodanikule“) kaudu saab igaüks vaadata enda
andmeid enamikes riiklikes andmekogudes. Sisselogimisel toimub isiku tuvastamine.

