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ETTEKIRJUTUS-HOIATUS
avaliku teabe asjas nr 2.1-6/15/
Ettekirjutuse tegija

Andmekaitse Inspektsiooni
Aleksandra Lettens

vaneminspektor

Helina-

Ettekirjutuse tegemise aeg 19.01.2015, Tallinn
ja koht
Iisaku Vallavalitsus
aadress: Tartu mnt 56, Iisaku vald, 41101 Ida-Virumaa
Teabevaldaja
e-post: iisakuvv@iisaku.ee
vallasekretär
Teabevaldaja vastutav isik

RESOLUTSIOON:
Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 50, Vabariigi Valitsuse seaduse § 751 lõike 4 ning AvTS §
51 lõike 1 punkti 8 alusel teen teabevaldajale täitmiseks kohustusliku ettekirjutuse:
1. Kehtestada dokumendiregistris olevale xxxxxxxx puudutavale kohtumäärusele juurdepääsupiirang vastavalt AvTS §-s 35 sätestatule.
2. Eemaldada Iisaku Vallavalitsuse dokumendiregistrist xxxxxxxxxx puudutava kohtumääruse originaalfail (dokument on registreeritud 03.12.2014
numbri all 17.3-6.2/686).
Määran ettekirjutuse täitmise tähtajaks 23.01.2015
AvTS § 52 kohaselt peab teabevaldaja ettekirjutuse saamisest alates viie tööpäeva
jooksul võtma kasutusele abinõud ettekirjutuse täitmiseks ja teatama sellest
Andmekaitse Inspektsioonile.
VAIDLUSTAMISVIIDE:
Käesoleva ettekirjutuse saab vaidlustada 30 päeva jooksul, esitades kas:
- haldusmenetluse seaduse kohase vaide Andmekaitse Inspektsiooni peadirektorile või
- halduskohtumenetluse seadustiku kohase kaebuse Tallinna Halduskohtusse (sel juhul ei saa
enam samas asjas vaiet läbi vaadata).
Ettekirjutuse vaidlustamine ei peata selle täitmise kohustust ega täitmiseks vajalike abinõude
rakendamist.
HOIATUS:
Kui teabevaldaja jätab Andmekaitse Inspektsiooni ettekirjutuse täitmata, võib Andmekaitse
Inspektsioon pöörduda teabevaldaja kõrgemalseisva asutuse, isiku või kogu poole
teenistusliku järelevalve korraldamiseks või ametniku suhtes distsiplinaarmenetluse
algatamiseks. (AvTS § 10 lõiked 1 ja 4, § 53 lõige 1).
SUNNIRAHA HOIATUS:
Väike-Ameerika 19 / 10129 Tallinn / 627 4135 / info@aki.ee / www.aki.ee
Registrikood 70004235
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Ettekirjutuse täitmata jätmisel võib Andmekaitse Inspektsioon rakendada sunniraha
asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 9600 eurot.
(AvTS § 51 lõige 3).
FAKTILISED ASJAOLUD:
Andmekaitse Inspektsioonis registreeriti xxxxxxx kaebus, mis puudutab Iisaku Vallavalitsuse
tegevust dokumendiregistri pidamisel. Kaebuse kohaselt on Iisaku Vallavalitsus teinud oma
dokumendiregistris kõigile kättesaadavaks xxxxxxxxxx puudutava kohtumääruse, mis
sisaldab muuhulgas tema elukohta ja tervislikku seisundit kirjeldavaid andmeid.
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED:
Vastavalt AvTS § 35 lg 1 punktidele 11 ja 12 on teabevaldaja kohustatud tunnistama
asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks teabe, mis sisaldab delikaatseid isikuandmeid
(terviseandmed) ning teabe, mis sisaldab isikuandmeid, kui sellisele teabele juurdepääsu
võimaldamine kahjustaks oluliselt andmesubjekti eraelu puutumatust (kodune aadress).
AvTS §-s 12 on sätestatud nõuded dokumendiregistrile, nimetatud paragrahvi lg 3 punkti 6
kohaselt kantakse dokumendiregistrisse saabunud ja väljastatud dokumentide kohta
muuhulgas ka dokumendi suhtes kehtivad juurdepääsupiirangud, ning loomulikult ei
võimaldata dokumendiregistri kaudu digitaalset otseligipääsu juurdepääsupiiranguga
dokumentide sisusse (AvTS § 12 lõige 41).
Antud juhul võimaldab vallavalitsus dokumendiregistri kaudu digitaalset otseligipääsu
dokumendile, mis peab olema tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks,
kuna see sisaldab endas xxxxxxxxxx eraelulisi andmeid ja terviseseisundit kirjeldavaid
andmeid.
/allkirjastatud digitaalselt/

Helina-Aleksandra lettens
vaneminspektor
peadirektori volitusel
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