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Teabevaldaja

Tallinna Vangla,
aadress: Magasini 35, 10138 Tallinn
e-posti aadress: talv.info@just.ee

Teabevaldaja vastutav isik

direktor

Vaide esitaja (teabenõudja)

xxxxxxxxxxxxxxx,
aadress: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RESOLUTSIOON:
avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lõigete 1 - 3, § 51 lõike 1 punkti 3, haldusmenetluse seaduse
(HMS) § 85 punkti 2 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 751 lõike 3 alusel
1) teen vaideotsuse rahuldada vaie täielikult;
2) teen teabevaldajale täitmiseks kohustusliku ettekirjutuse:
täita xxxxxxxxxxxxxxxxxx poolt 20.07.2015 esitatud teabenõue selles ära toodud soovitud
viisil, ehk edastada koopia xxxxxxxxxxxxxxx ID-kaardist elektroonilisel kujul e-posti
aadressile xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
3) määran ettekirjutuse täitmise tähtajaks 16.09.2015.
AvTS § 52 kohaselt peab teabevaldaja ettekirjutuse saamisest alates viie tööpäeva jooksul
võtma kasutusele abinõud ettekirjutuse täitmiseks ja teatama sellest Andmekaitse
Inspektsioonile.
VAIDLUSTAMISVIIDE:
Kuivõrd käesoleva otsusega rahuldati vaie täielikult, saab vaide esitaja 30 päeva jooksul
pöörduda Tallinna halduskohtusse üksnes juhul, kui Andmekaitse Inspektsioon rikkus
menetlemisel vaide esitaja õigusi muul viisil.
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Teabevaldaja saab käesoleva haldusakti vaidlustada vaidega Andmekaitse Inspektsiooni
peadirektorile või Vabariigi Valitsuse seaduse §-s 101 toodud korras.
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).
FAKTILISED ASJAOLUD:
Andmekaitse Inspektsioonis registreeriti xxxxxxxxxxxxxxxxx vaie Tallinna Vangla tegevuse
peale teabenõudele vastamisel.
Vaide kohaselt esitas xxxxxxxxxxxxxxx 20.07.2015 Tallinna Vanglale teabenõude, milles
palus väljastada koopia tema ID kaardist elektroonilisel kujul ja edastada see elektronposti
aadressile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Vaide kohaselt on Tallinna Vangla edastanud xxxxxxxxxxxxxxxx ID kaardist tehtud koopia
talle paberkandjal.
Inspektsioon koostas Tallinna Vanglale järelepärimise selgitamaks vaides toodud asjaolusid.
VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED:
28.07.15.a. edastas Tallinna Vangla, Magasini 35, Tallinn, 10138 mulle id-kaardist koopia
paberkandjal.
20.07.15.a. edastasin Teabenõude millega palusin väljastada id-kaardist
elektrooniliselt ja see saata xxxxxxxxxxxxxxxxxx erinevate toimingute teostamiseks.

koopia

On täitmata teabenõue ja mul jääb tegemata erinevaid toiminguid mida minul on vaja teha.
Ettekirjutuse tegemist kohustada Tallinna Vanglal täita teabenõue ja saata id-kaardist koopia
elektrooniliselt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ja seadusliku olukorra taastamiseks. Palun ka hoiatada
Tallinna Vanglat, et oldakse tähelepanelikum.
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED:
Pöördusite Tallinna Vangla poole päringuga, milles palute edastada vastused küsimustele
seoses xxxxxxxxxxxxxxx esitanud vaietega Tallinna Vangla tegevuse peale.
Vaide kohaselt esitas xxxxxxxxxxxxxxxxxx 20.07.2015 Tallinna Vanglale teabenõude, milles
palus väljastada koopia tema ID kaardist elektroonilisel kujul ja edastada see elektronposti
aadressile xxxxxxxxxxxxxxxxx. Vaide kohaselt on Tallinna Vangla edastanud
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ID kaardist tehtud koopia talle paberkandjal.
Esitatud küsimused:
1. Millistel põhjustel ja millisele õiguslikule alusele tuginedes on vangla jätnud kõnealuse
teabenõude täitmata teabenõudja poolt soovitud viisil?
2. Palume edastada omapoolsed selgitused ja põhjendused, mida peate antud asjas vajalikuks
lisada.
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Isikuandmeteks on isikuandmete kaitse seaduse (IKS) § 4 lg 1 kohaselt mis tahes andmed
tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises
vormis need andmed on.
Avaliku teabe seaduse § 3 kohaselt teabenõue on isiku pöördumine, millega isik saab asutusest
küsida avalikku teavet. Avalik teave on mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud
ja dokumenteeritud teave, mis on asutuses avalike ülesandeid täites teabekandjale kogutud (nt
dokumenti või väljavõtet).
Avaliku teabe seaduse § 14 kohaselt teabenõudes peab suuliselt või kirjalikult esitama
järgmised andmed: 1) teabenõudja ees- ja perekonnanimi; 2) asutuse või juriidilise isiku nimel
esitatava teabenõude puhul juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus; 3) teabenõudja
sideandmed (posti- või elektronpostiaadress või faksi- või telefoninumber), mille kaudu
teabevaldaja saaks teabe väljastada või teabenõudjaga ühendust võtta; 4) taotletava teabe sisu
või dokumendi liik, nimetus ja sisu või teabenõudjale teada olevad dokumendirekvisiidid; 5)
taotletav teabenõude täitmise viis.
Kinnipeetav xxxxxxxxxxxxxxx viibib Tallinna Vanglas alates 2009. aastast. Vastavalt
vangistusseaduse § 311 kinnipeetaval ei ole lubatud kasutada internetti, välja arvatud
vanglateenistuse poolt selleks kohandatud arvutites, mille kaudu on vanglateenistuse
järelevalve all võimaldatud juurdepääs ametlikele õigusaktide andmebaasidele ja
kohtulahendite registrile. Andmed väljastatakse paberikandjal ja üldjuhul tasuta.
Eeltoodule tuginedes väljastati 28.07.2015 Tallinna Vangla kinnipeetav xxxxxxxxxxxxxxxx ID
kaardist tehtud koopia paberkandjal, kuna vanglas olles puudub kinnipeetaval ligipääs
elektroonsele e-posti aadressile. Samuti on vangla arvamusel, et teabenõudes märgitud e-posti
aadress ei kuulu xxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxxxx allkirjastas omakäeliselt enda poolt
esitatud pöördumisele märkega“ kirjalikult koopiaid sain kätte ja vastust ei soovi“.
Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastab ametiasutus dokumendi asutusele või isikule, kellel
on otsene seadusest, lepingust või muust toimingust tulenev õigus seda küsida (nt
haldusmenetluses osalev teine haldusorgan, kohtueelne menetleja, järelevalveasutus jms).
Tallinna Vangla ei vastuta kolmandate osapoolte tegevuste eest.
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED:
AvTS § 3 lõike 1 kohaselt on avalik teave mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale
jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud
õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites.
Demokraatliku riigikorralduse tagamiseks ning avaliku huvi ja igaühe õiguste, vabaduste ja
kohustuste täitmise võimaldamiseks on teabevaldajad kohustatud tagama juurdepääsu nende
valduses olevale teabele seaduses sätestatud tingimustel ja korras.
AvTS § 14 lg 1 punkti 5 kohaselt tuleb teabenõudes ära märkida taotletav teabenõude täitmise
viis. Teabenõude täitmise viisid on täpsemalt sätestatud AvTS § 17 lõikes 1 ja nimetatud lõike
punkti 1 kohaselt täidab teabevaldaja teabenõude teabenõudja poolt soovitud viisil, väljastades
teabe teabenõudes märgitud elektronpostiaadressil.
AvTS § 14 lõige 2 ütleb, et kui isik taotleb teavet, milles sisalduvad tema või kolmandate isikute
juurdepääsupiiranguga isikuandmed, tuvastab teabevaldaja teabenõudja isiku.
Seega, kui tegemist on teabenõudja enda isikuandmete väljastamisega, on teabevaldaja
kohustuseks üksnes teabenõudja isiku tuvastamine. Seadus ei sea teabevaldajale kohustust
tuvastada, kas teabevaldaja poolt märgitud elektronpostiaadress, millele ta teavet soovib,
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kuulub reaalselt teabevaldajale. Avaliku teabe seaduses ei ole sätestatud lisanõudeid selles osas,
et teabenõudja kontaktandmed (AvTS § 14 lg 1 p 3) peavad kattuma nende sideandmetega,
millele teabe väljastamist soovitakse.
AvTS § 17 lõike 2 kohaselt on teabevaldajal õigus teabenõude soovitud viisil täitmisest
keelduda, kui selleks puuduvad tehnilised võimalused või seda ei võimalda teabekandja tüüp.
Antud juhul on vanglal olemas tehnilised võimalused teabenõude soovitud viisil täitmiseks ning
seda võimaldab ka teabekandja tüüp.

Helina-Aleksandra Lettens
vaneminspektor
peadirektori volitusel
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