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ETTEKIRJUTUS-HOIATUS 
isikuandmete kaitse asjas nr. 2.1.-6/17/5 

 
 

 
Ettekirjutuse tegija 

 
Andmekaitse Inspektsiooni vanemspetsialist Eret Kobin 

Ettekirjutuse tegemise aeg 
ja koht 

 
17.03.2017 Tallinn 
 

Ettekirjutuse adressaat – 
isikuandmete töötleja 

NATTI Hambaravi OÜ (12245818) 

aadress: Paldiski mnt 227-84 13520 Tallinn  

e-posti aadress: sdxy[at]hot.ee  
 
Isikuandmete töötleja 
vastutav isik 

 
juhatuse liige 

 
 
 
RESOLUTSIOON: 

Isikuandmete kaitse seaduse (IKS) § 40 lõike 1 ning § 33 lõike 2 alusel teen ettekirjutuse 

täita järgmised delikaatsete isikuandmete töötlejale isikuandmete kaitse seadusest 

tulenevad nõuded: 

esitada isikuandmete kaitse seaduse § 28 lõikes 2 sätestatud tingimustele vastav 

registreerimistaotlus. 

Määran ettekirjutuse täitmise tähtajaks 17.04.2017. 

 

SUNNIRAHA HOIATUS: 

Kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, määrab Andmekaitse Inspektsioon 

ettekirjutuse 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.  
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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. 

Ettekirjutuse vaidlustamine ei peata selle täitmise kohustust ega täitmiseks vajalike abinõude 

rakendamist. 

 

ETTEKIRJUTUSE TEGEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED JA FAKTILISED 

ASJAOLUD: 

NATTI Hambaravi OÜ tegutsemise eesmärgiks on teenindatavatele isikutele kvaliteetse 

hambaraviteenuse tagamine. Nimetatud tegevustega kaasneb ka delikaatsete isikuandmete 

töötlemine. 

Isikuandmete kaitse seaduse § 5 kohaselt on isikuandmete töötlemine iga isikuandmetega 

tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, 

muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine 

ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, 

sulgemine, kustutamine või hävitamine. Või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata nende 

teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest. 

Tulenevalt isikuandmete kaitse seaduse §-st 27 on kõik andmetöötlejad, kes puutuvad kokku 

delikaatsete isikuandmetega, kohustatud registreerima delikaatsete isikuandmete töötlemise 

või muudatused delikaatsete isikuandmete töötlemisel Andmekaitse Inspektsioonis, kui nad ei 

ole määranud kindlaks sama seaduse § 30 alusel isikuandmete kaitse eest vastutavat isikut. 

Andmekaitse Inspektsioon registreeris osaühingu taotluse delikaatsete isikuandmete 

töötlemise registreerimiseks 16.02.2017. Saatsime 17.02.2017 Teile kirja puuduste 

kõrvaldamise kohta taotluses, milles palusime ankeedis „Taotlus delikaatsete isikuandmete 

töötlemisest teavitamiseks“ teha parandus punktis 1.1, lisades vastutavaks töötlejaks 

äriühingu ning ühtlasi palusime üle vaadata ankeedis „Delikaatsete isikuandmete töötlemiseks 

rakendatud organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehniliste turvameetmete kirjeldamise 

ankeet“ punkti 2.1 vastus, sest antud vastus ning ankeedi ülejäänud vastused on vastuolus 

ning neist võib järeldada, et delikaatseid isikuandmeid töödeldakse ka digitaalselt. Palusime 
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teha punkti 2.1 osas täiendus. Lisaks on samas ankeedis vastamata punkt 3.1, millele palusime 

vastuse lisada. Tagasisidet sellele ootasime 27.02.2017. Nimetatud tähtajaks taotluses 

esinenud puudusi ei kõrvaldatud ning 02.03.2017 koostasime osaühingule taotluse läbi 

vaatamata jätmise teate, milles andsime täiendava tähtaja, 09.03.2017, puuduse 

kõrvaldamiseks. 

Nimetatud puuduse kõrvaldamiseks logige registrisse sisse, valige esitamisel staatuses 

dokument ning tegevuseks „muuda valitud registridokument,“ seejärel saate ankeedi lõpuni 

täita ning digitaalselt allkirjastada. 

Ettekirjutus-hoiatuse koostamise ajaks ei ole osaühing registreerimistaotluses puudust 

kõrvaldanud ning seega on osaühingul täitmata IKS § 27 tulenev kohustus registreerida 

delikaatsete isikuandmete töötlemine Andmekaitse Inspektsioonis. 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

 

Eret Kobin 

vanemspetsialist 

peadirektori volitusel 


