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ETTEKIRJUTUS-HOIATUS 
isikuandmete kaitse asjas nr 2.1.-1/16/11 

 
 

 
Ettekirjutuse tegija 

 
Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Kadri Levand 

Ettekirjutuse tegemise aeg ja 
koht 

 
11.05.2016, Tallinnas 
 

Ettekirjutuse adressaat – 
isikuandmete töötleja 

RL Entertainment Estonia Osaühing 

aadress: Tartu mnt 80D, Tallinn 10112 

Kaupmehe 12-2, Tallinn 10114 

e-posti aadress: hardi@rle.fi 
info@weekendbaltic.com  

 
Isikuandmete töötleja 
vastutav isik 

 
juhatuse liige 

 
 
RESOLUTSIOON: 
Korrakaitseseaduse (KorS) § 28 lõike 1, isikuandmete kaitse seaduse (IKS) § 32 lõike 1, § 33 

lõike 2 punkti  4 ja § 40 lõike 1 alusel teen täitmiseks kohustusliku ettekirjutuse: 

lõpetada edaspidi ülemäärane isikuandmete töötlemine ja alusetult kogutud andmed 

koheselt kustutada. Ülejäänud isikuandmete töötlemise osas palume tuua välja selge 

põhjendus milliseid isikuandmeid mis eesmärgil töödeldakse (milliste andmete töötlemine 

on vajalik lepingu täitmiseks ja selle tagamiseks ehk teenuse osutamiseks).  

 

Määran ettekirjutuse täitmise tähtajaks 31.05.2016.a. 

 

Ettekirjutuse täitmisest teatage hiljemalt selleks tähtajaks Andmekaitse Inspektsioonile. 
 
 
VAIDLUSTAMISVIIDE: 
Käesoleva ettekirjutuse saab vaidlustada 30 päeva jooksul, esitades kas: 

- haldusmenetluse seaduse kohase vaide Andmekaitse Inspektsioonile 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. 

 

 

SUNNIRAHA HOIATUS: 

Kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, määrab Andmekaitse Inspektsioon 

ettekirjutuse adressaadile isikuandmete kaitse seaduse § 40 lõike 2 alusel: 

sunniraha 2000 eurot. 
 

Sunniraha võib määrata korduvalt – kuni ettekirjutus on täidetud. Kui adressaat ei tasu 

sunniraha, edastatakse see kohtutäiturile täitemenetluse alustamiseks. Sel juhul lisanduvad 
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sunnirahale kohtutäituri tasu ja muud täitekulud. 
 
 
FAKTILISED ASJAOLUD: 
 
08.02.2016. a saadeti inspektsioonile märgukiri, mille kohaselt küsitakse Weekend Festivali 
piletiostul  ülemääraselt palju isikuandmeid.   
 
17.03.2016. a saatis inspektsioon töötlejale järelepärimise isikuandmete kaitse asjas küsides 
selgitusi isikuandmete mahu, kogumise ning töötlemise eesmärkide ning õiguslike aluste kohta. 
Järelepärimine saadeti ettevõtte äriregistris toodud meiliaadressile. Sellele vastust ei järgnenud.  
 
17.04.2016. a saatis inspektsioon töötlejale samasisulise korduva järelepärimise. Järelepärimine 
saadeti ettevõtte äriregistris toodud meiliaadressile ja postiaadressile. Sellele vastust ei 
järgnenud. 
 
 
ISIKUANDMETE TÖÖTLEJA SELETUS: 
 

Inspektsioon palus töötlejal pöördumises välja tuua millisel õiguslikul alusel töödeldakse 

piletiostul sellises mahus andmeid ning selgitada millised andmed on mis eesmärgil vajalikud 

ning kuidas toimub nende hilisem töötlemine, sh kas meiliaadresse kasutatakse ka edaspidisteks 

pakkumiste tegemiseks. Samuti palus inspektsioon edastada omapoolsed seisukohad, selgitused 

ning põhjendused, mida peab töötleja antud asjas vajalikuks lisada. Sellega on inspektsioon 

täitnud oma haldusmenetluse seaduse § 40 lõike 1 kohustuse anda menetlusosalisele enne 

haldusakti andmist võimaluse esitada asja kohta oma arvamus ja vastuväited.  

 

Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 26 lõikele 3 loetakse dokument menetlusosalisele 

kättetoimetatuks, kui see on kohale toimetatud menetlusosalise elu- või asukoha aadressil või 

kui see on menetlusosalisele postiasutuses allkirja vastu üle antud. Äriregistris on toodud 

ettevõtte kontaktaadressiks Tartu mnt 80D, Tallinn 10112, mida inspektsioon ka kasutas. 

Riigikohus on 3-3-1-100-10 lahendis öelnud, et juriidiline isik peab pidevalt tagama posti 

vastuvõtmise juhatuse liikme või muu volitatud isiku poolt registrijärgsel aadressil. Samuti on 

järelepärimist saadetud korduvalt ettevõtte meiliaadressile.  

 
 
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED: 
 
Inspektsioon kontrollis viimati 11.05.2016. a võrgulehte http://weekendbaltic.com/et/piletid/ ja 

tuvastas, et piletiostul on tehtud kohustuslikuks edastada oma nimi, aadress, meiliaadress ja 

telefoninumber. Inspektsioon tuvastas ICANN WHOIS domeenipäringu alusel, et piletite 

müügiks kasutatav võrguleht http://weekendbaltic.com on registreeritud firmale RL 

Entertainment Estonia Osaühing.1  

 

IKS § 4 lõige 1 sätestab, et isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava 

füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. 

Vastavalt IKS §-le 5 on iga isikuandmetega tehtav toiming, sh kasutamine, kogumine, 

salvestamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine isikuandmete töötlemine.  

 

IKS § 10 lõike 1 kohaselt on isikuandmete töötlemine lubatud üksnes inimese nõusolekul, kui 

seadus ei sätesta teisiti. Isikuandmete töötlemisele peab eelnema konkreetse inimese nõusolek 

või töötlemise alus peab tulenema seadusest. Vaidluse korral eeldatakse, et nõusolekut ei ole 

antud ning selle olemasolu tõendamise kohustus lasub isikuandmete töötlejal. IKS § 14 lõige 1 

punkt 4 sätestab, et isikuandmeid võib ilma inimese nõusolekuta töödelda temaga sõlmitud 

lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks.  

                                                 
1 https://whois.icann.org/en/lookup?name=weekendbaltic.com  
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Isikuandmete kaitse seaduse § 6 järgi peab isikuandmete töötleja järgima:  

1) eesmärgikohasuse põhimõtet – isikuandmeid võib koguda üksnes määratletud ja 

õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning neid ei või töödelda viisil, mis ei ole 

andmetöötluse eesmärkidega kooskõlas;  

2) minimaalsuse põhimõtet – isikuandmeid võib koguda vaid ulatuses, mis on vajalik 

määratletud eesmärkide saavutamiseks. 

 

Seega on isikuandmete töötleja IKS § 24 lõike 1 põhjal kohustatud eesmärkide saavutamiseks 

mittevajalikud isikuandmed viivitamata kustutama või sulgema, kui seadus ei näe ette 

teisiti. 

 

Selgitame, et e-posti aadressi töötlemine vaid pileti saatmise eesmärgil on põhjendatud. Kui 

aga isikule soovitakse hiljem saata reklaampakkumisi, siis on selleks elektroonilise side seaduse 

(ESS) § 103¹ lõike 1 alusel vajalik eelnev nõusolek. 

 

Nõuded nõusolekule on kehtestatud IKS § 12 lõikes 1. Inimese tahteavaldus, millega ta lubab 

oma isikuandmeid töödelda, kehtib üksnes juhul, kui see tugineb tema vabal tahtel. Nõusolekus 

peavad olema selgelt määratletud andmed, mille töötlemiseks luba antakse, andmete töötlemise 

eesmärk ning isikud, kellele andmete edastamine on lubatud, samuti andmete kolmandatele 

isikutele edastamise tingimused ning isiku õigused tema isikuandmete edasise töötlemise osas. 

IKS § 12 lõikest 2 tulenevalt peab nõusolek reeglina olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas 

vormis. IKS § 12 lõike 7 alusel võib isik nõusoleku igal ajal tagasi võtta.  

 

ESS § 103¹ lõike 5 kohaselt on nõusoleku olemasolu tõendamise kohustus saatjal. Seega peab 

see, kelle nimel pakkumist teostati tõendama, et isik on andnud nõusoleku oma kontaktandmete 

kasutamiseks otseturustuseks.  

 

Seega juhul kui e-posti aadresse kasutatakse hiljem otseturustuseks, siis palume selles osas välja 

tuua, millisel õiguslikul alusel andmete töötlemine toimub ja kuidas on võetud vastav nõusolek. 

Juhul, kui aadresse sellel eesmärgil ei kasutata, siis palume saata selle kohta kinnitus. 

 

 

 

 

Kadri Levand 

vaneminspektor 

peadirektori volitusel 


