ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST

ETTEKIRJUTUS-HOIATUS
isikuandmete kaitse asjas nr. 2.1-6/16/13

Ettekirjutuse tegija

Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Kadri Levand

Ettekirjutuse tegemise aeg ja
20.05.2016, Tallinnas
koht
Ettekirjutuse adressaat

E.P.
ik XXX
aadress: XXX

RESOLUTSIOON:
Korrakaitseseaduse (KorS) § 31 lõike 1 ja 3, § 23 lõigete 2-4 ja asendustäitmise ja sunniraha
seaduse § 7 lg 2, alusel teen täitmiseks kohustusliku ettekirjutuse:
Ilmuda 14.06.2016 kell 15.00 andma menetlusosalisena ütlusi, Andmekaitse Inspektsiooni
aadressil: Tallinn, Väike-Ameerika 19, III korrus, vaneminspektor Kadri Levand’i juurde
seoses isikuandmeid sisaldava andmebaasi müümiskatsega.
Määran ettekirjutuse täitmise tähtajaks: 14.06.2016.a.
KorS § 31 lõikest 10 lähtuvalt selgitame, et antud menetluse huve arvesse võttes ei näe
inspektsioon muud meedet, kui isiku ametiruumi kutsumine asjaolude väljaselgitamiseks.
Kirjalike küsimuste esitamine ei ole võimalik, kuna asjaolud ja lisaküsimused selguks vestluse
käigus. Inspektsioon oleks võinud arvestada ka isikule sobivat muud asukohta, aga kuna ei ole
võimalik olnud isikuga kontakti luua, siis sellest lähtuvalt peab inspektsioon valima isiku
inspektsiooni kutsumise.
SUNNIRAHA HOIATUS:
Kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata (isik ei ilmu ütlusi andma), määrab
Andmekaitse Inspektsioon ettekirjutuse adressaadile isikuandmete kaitse seaduse § 40 lõike 2
alusel: sunniraha 1250 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.
VÄÄRTEOKARISTUSE HOIATUS:
Juhime tähelepanu, et karistusseadustiku § 279 järgi karistatakse riikliku järelevalve
takistamise, järelevalveks vajalike dokumentide või andmete esitamisest keeldumise või
tähtaegselt esitamata jätmise või valeandmete esitamise eest või dokumentide või andmete
esitamise eest sellisel kujul, mis ei võimaldanud järelevalve teostamist, - rahatrahviga kuni
kolmsada trahviühikut või arestiga.
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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.
AVALDAMINE:
Ettekirjutus-hoiatus avaldatakse avaliku teabe seaduse § 28 lg 1 punkti 14 kohaselt
Andmekaitse Inspektsiooni võrgulehel www.aki.ee.
FAKTILISED ASJAOLUD:
18.11.2015 koostas inspektsioon isikule kutse tulla andma 03.12.2015 kell 11.00 ütlusi. Isik
kohale ei ilmunud ja sellest ka inspektsiooni ei teavitanud.
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED
Kutse saadeti tähitud kirjaga isikule tema rahvastikuregistri järgsele aadressile, mis tuli
inspektsioonile tagasi hoiutähtaja möödumise tõttu. Seoses asjaoluga, et isik ei ole
inspektsiooniga koostöösoovi üles näidanud, on menetluse huvides edaspidi vajalik kohaldada
sunniraha hoiatust.

Kadri Levand
vaneminspektor
peadirektori volitusel

