ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST

HOIATUS
isikuandmete kaitse asjas nr. 2.1.-6/15/46

Andmekaitse Inspektsiooni vanemspetsialist Eret Kobin

Ettekirjutuse tegija

Ettekirjutuse tegemise aeg ja 18.12.2015 Tallinn
koht
Ettekirjutuse adressaat
isikuandmete töötleja
Isikuandmete
vastutav isik

Taebla Perearst OÜ registrikood 11462502
– aadress: Pargi tn 6 Taebla alevik Taebla vald 90802
Läänemaa
e-posti aadress: taebla.perearst[at]gmail.com

töötleja juhatuse liige

RESOLUTSIOON:
Arvestades asjaolu, et ettekirjutus-hoiatus nr 2.1.-6/15/46 on jätkuvalt täitmata ning lähtudes
asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 7 lõikest 4 ja § 8 lõikest 1 teeb Andmekaitse
Inspektsioon osaühingule Taebla Perearst lõpliku hoiatuse täita ettekirjutus-hoiatus.
Määran ettekirjutus-hoiatuse nr 2.1.-6/15/46 uueks täitmise tähtajaks 18.01.2016.
SUNNIRAHA HOIATUS:
Kui ettekirjutus-hoiatus nr 2.1.-6/15/46 on jäetud uueks määratud tähtajaks täitmata, määrab
Andmekaitse Inspektsioon hoiatuse adressaadile isikuandmete kaitse seaduse § 40 lõike 2
alusel:
sunniraha 200 eurot (kakssada eurot).
Sunniraha võib määrata korduvalt – kuni ettekirjutus on täidetud. Kui adressaat ei tasu
sunniraha, edastatakse see kohtutäiturile täitemenetluse alustamiseks. Sel juhul lisanduvad
sunnirahale kohtutäituri tasu ja muud täitekulud.
HOIATUSE TEGEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED JA FAKTILISED ASJAOLUD:
Andmekaitse Inspektsiooni üldosakonna vanemspetsialist Eret Kobin koostas 12.11.2015
isikuandmete kaitse seaduse § 40 lõike 1 ja § 33 lõike 2 alusel osaühingule Taebla Perearst
ettekirjutus-hoiatuse nr 2.1.-6/15/46, mille täitmise tähtaeg oli 14.12.2015 ning edastati see
osaühingule tähitud kirjana aadressile Pargi tn 6, Taebla alevik, Taebla vald, 90802 Läänemaa.
Ettekirjutus-hoiatusega kohustati osaühingut esitama isikuandmete kaitse seaduse § 28 lõikes 2
sätestatud tingimustele vastav registreerimistaotlus või teade isikuandmete kaitse eest vastutava
isiku määramisest, milles peavad sisalduma vähemalt isikuandmete kaitse seaduse § 30 lõikes
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1 nimetatud andmed.
Registreerimistaotluse koostamise abimaterjalid
Isikuandmete töötlejatel on võimalus esitada delikaatsete isikuandmete töötlemise
registreerimistaotlus või isikuandmete kaitse eest vastutava isiku määramise teatis, kasutades
inspektsiooni veebilehelt, http://www.aki.ee/et/delikaatsed-isikuandmed, leitavaid juhiseid ja
näidiseid või kasutades veebikeskkonda DIAT register, https://diatregister.just.ee/.

Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Eret Kobin
üldosakonna vanemspetsialist
peadirektori volitusel
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