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ETTEKIRJUTUS-HOIATUS
avaliku teabe asjas nr.

Andmekaitse Inspektsiooni juhtivinspektor Merit Valgjärv
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aadress: Lõkke 4
19081 Tallinn
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Teabevaldaja

Teabevaldaja
ametiisik

Teabenõudja

e-

vastutav
direktor

Marko Kaevando
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Kaevando&Partnerid
e-post: menetlus@mklaw.ee

RESOLUTSIOON:
Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 50, korrakaitseseaduse (KorS) § 23 lõikest 4 ning AvTS
§ 51 lõike 1 punkti 3 alusel teen teabevaldajale täitmiseks kohustusliku ettekirjutuse:
- hinnata teavet selle kohta, millised juriidilised isikud ja millistel kuupäevadel on
perioodil 01.01.2012 – 31.12.2012 tutvunud äriühingute AS Giga (registrikood 10254167),
OÜ Giga Investeeringud (registrikood 11990388), AS Telver (registrikood 10244341),
Tartu Keraamika OÜ (registrikood 10212269) 2010 ja 2011 majandusaasta aruannetega
ja väljastada teave või keelduda teabe väljastamisest AvTS § 23 sätestatud alustel korras.
Määran ettekirjutuse täitmise tähtajaks 16.03.2015.
AvTS § 52 kohaselt peab teabevaldaja ettekirjutuse saamisest alates viie tööpäeva jooksul
võtma kasutusele abinõud ettekirjutuse täitmiseks ja teatama sellest Andmekaitse
Inspektsioonile.

VAIDLUSTAMISVIIDE:
Väike-Ameerika 19 / 10129 Tallinn / 627 4135 / info@aki.ee / www.aki.ee
Registrikood 70004235

Käesoleva ettekirjutuse saab vaidlustada:
- kas esitades 30 päeva jooksul vaide Andmekaitse Inspektsiooni peadirektorile
- või Vabariigi Valitsuse seaduse §-s 101 toodud korras.
Ettekirjutuse vaidlustamine ei peata selle täitmise kohustust ega täitmiseks vajalike abinõude
rakendamist.

FAKTILISED ASJAOLUD, ASJAOSALISTE SELETUSED NING ANDMEKAITSE
INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED:
avaldatud samas asjas tehtud ning käesoleva ettekirjutuse päismikus viidatud vaideotsuses.

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).
Ettekirjutuse täitmata jätmisel võib Andmekaitse Inspektsioon rakendada sunniraha
asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 9600 eurot.
(AvTS § 51 lõige 3).

/allkirjastatud digitaalselt/
Merit Valgjärv
juhtivinspektor
peadirektori volitusel
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