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 ETTEKIRJUTUS-HOIATUSE TÜHISTAMINE 
elektrooniliste kontaktandmete asjas nr.  2.1-6/16/24 

 

 

Koostamise aeg: 31.08.2016, Tallinn 

 

Koostaja ametikoht ja nimi: Andmekaitse Inspektsiooni juhtivinspektor Merit Valgjärv 

 

Adressaat: Retiks OÜ (registrikood 12046332), aadressil Õismäe tee, Tallinn 13511 

Harjumaa 

 

Vastutav isik: juhatuse liige  

 

Asjaolud:  
Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Küllike Põlma  koostas 21.07.2016 isikuandmete 

kaitse seaduse § 40 lõike 1 ning § 33 lõike 2 alusel kohustusliku ettekirjutus-hoiatuse nr 2.1.-

6/16/21 korrakaitseseaduse (KorS) § 28 lõike 1 ja elektroonilise side seaduse (ESS) § 133 lõike 

4 alusel, millega kohustas OÜ Retiksit  lõpetama xxx elektronposti aadressi kasutamine 

otseturustuspakkumiste saatmise eesmärgil, kuni saatmiseks esineb õiguslik alus ja lõpetama 

kõigi teiste füüsiliste isikute kontaktandmete, mis osas puudub õiguslik alus (nõusolek või 

eelnev kliendisuhe), töötlemine otseturustuseesmärgil.  

 
28.07.2016 ja 15.08.2016  registreeriti Retiks OÜ saadetud menetluse uuendamise taotlused, milles 

teavitati Andmekaitse Inspektsiooni sellest, et alates 17.06.2016 ei toimu otseposti saatmist. Samuti 

esitas Retiks OÜ tõendid selle kohta, et alates 14.06.2016 ei ole kaebuse esitajale otseposti saadetud.  
  
Ettekirjutuse koostamise ajal oli ettekirjutuse koostaja  teadlik asjaolust, et otseposti saatmist ei 

toimu alates 17.06.2016 ühelegi OÜ Retiks kliendile, seega ei ole ettekirjutuse koostaja arvesse 

võtnud faktilisi asjaolusid, mis kehtisid ettekirjutuse koostamisel.  Kuna otseposti saatmine oli 

lõpetatud juba alates 17.06.2016 ei ole võimalik ettekirjutust objektiivsetel asjaoludel täita.  
 

Seega ei ole haldusakt õiguspärane, mistõttu on tekkinud vajadus ettekirjutus-hoiatuse 

tühistamiseks.  
 

Otsus:  
Ülaltoodust tuginevalt ja juhindudes haldusmenetluse seaduse § 63 lõikest 2 punktist 5, tühistab 

Andmekaitse Inspektsioon ettekirjutus-hoiatuse nr 2.1.-6/16/24 alates 21.07.2016. Lähtudes 

asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 7-st ei rakenda Andmekaitse Inspektsioon osaühingu 

suhtes 21.07.2016 hoiatuses märgitud sunniraha.  
 
 
Täiendavalt märgime, et juhul, kui osaühing alustab taas otseposti saatmist, peab see 
vastama elektroonilise side seaduses sätestatud nõuetele kõigi isikute osas, kes kellele 
postitusi saadetakse.  
 



2 (2) 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Merit Valgjärv 

juhtivinspektor 

peadirektori volitusel 


