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ETTEKIRJUTUS-HOIATUS 
isikuandmete kaitse asjas nr. 2.1.-6/17/8 

 
 

 
Ettekirjutuse tegija 

 
Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor  Kristjan Küti 

Ettekirjutuse tegemise aeg ja 
koht 

 
20.04.2017 Tallinnas 
 

Ettekirjutuse adressaat – 
isikuandmete töötleja 

MTÜ Kuusalu Karate Kool,  
aadress: Mõisa tee 1, Kiiu alevik, Kuusalu vald, Harju 
maakond, 74604 
e-posti aadress: margus@kiiumetall.ee 

 
Isikuandmete töötleja 
vastutav isik 

 
juhatuse liige 

 
 
RESOLUTSIOON: 

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

40 lõike 1 ning § 33 lõike 2 punkti  4 ja alusel teen täitmiseks kohustusliku ettekirjutuse: 

1. eemaldada võrgulehteelt http://kuusalukarate.ee/ XXX isikuandmed; 

2. teavitada Eesti spordiregistrit, et XXX ei ole Kuusalu Karate Koolis treener 

ega juhenda Kuusalu Karate Koolis treeninguid 

 

Määran ettekirjutuse täitmise tähtajaks 01.05.2017.  

 

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: 

iga ettekirjutuse punkti igakordsel rikkumisel sunniraha 1500 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. 
 
FAKTILISED ASJAOLUD: 
Andmekaitse Inspektsioonis on registreeritud XXX kaebus selle kohta, et MTÜ Kuusalu Karate 

http://kuusalukarate.ee/


 

Kool avaldab võrgulehel http://kuusalukarate.ee/klubi/treenerid ja edastas Eesti spordiregistrile 
tema isikuandmeid õigusliku aluseta. 
 
Andmekaitse Inspektsioon alustas riikliku järelevalvemenetluse ja tegi 20.03.2017 Kuusalu 
Karate Kool MTÜ-le järgnevad ettepanekud: 
1. eemaldada võrgulehelt http://kuusalukarate.ee/ XXX isikuandmed ning 
2. teavitada Eesti spordiregistrit, et XXX ei ole Kuusalu Karate Koolis treener ega  juhenda 
Kuusalu Karate Koolis treeninguid 
3. teavitada inspektsiooni ettepanekute täitmisest hiljemalt 30.03.2017. 
 
Samas kirjas paluti  Kuusalu Karate Kool MTÜ-l vasta inspektsioon küsimustele, kui nad 
ettepanekuga ei nõustu. Küsimused olid järgmised: 
1. Millistel õiguslikel alustel avalikustab MTÜ Kuusalu Karate Kool oma kodulehel 

http://kuusalukarate.ee/klubi/treenerid XXX isikuandmeid? 

2. Kas Kuusalu Karate Kool MTÜ-l on XXX kirjalik nõusolek isikuandmete avaldamiseks?  

Kui on, siis palun edastada vastava dokumendi koopia. 

3. Miks ei ole rahuldatud kaebaja taotlust isikuandmete avalikustamise lõpetamiseks? 

4. Millisel õiguslikul alusel edastasite XXX isikuandmed Eesti spordiregistrile? Kui selleks on 

MTÜ Kuusalu Karate Kool ja XXX vaheline leping, siis palun edastada vastava dokumendi 

koopia. 
 
MTÜ Kuusalu Karate Kool märkis oma 21.03.2017 vastuses, et „MTÜ Kuusalu Karate Kool ja 
XXX vahel on sõlmitud tööettevõtuleping. Kui XXX soovib sellest taganeda, siis palun nõutke 
XXX välja vastava sisuline avaldus. Minuni sellist avaldust jõudnud  ei ole.“ MTÜ Kuusalu 
Karate Kool oma 21.03.2017 vastuses nõutuid dokumente ei esitanud. 
 
Andmekaitse Inspektsioon tegi 24.03.2017 Kuusalu Karate Kool MTÜ-le täiendava 
järelepärimise, kus esitas järgmised küsimused: 
1. Millistel õiguslikel alustel avalikustab MTÜ Kuusalu Karate Kool oma kodulehel 
http://kuusalukarate.ee/klubi/treenerid XXX isikuandmeid? 
2. Kas Kuusalu Karate Kool MTÜ-l on XXX kirjalik nõusolek isikuandmete avaldamiseks?  
Kui on, siis palun edastada vastava dokumendi koopia. 
3. Miks ei ole rahuldatud kaebaja taotlust isikuandmete avalikustamise lõpetamiseks? 
4. Millisel õiguslikul alusel edastasite XXX isikuandmed Eesti spordiregistrile? Kui selleks on 
MTÜ Kuusalu Karate Kool ja XXX vaheline leping, siis palun edastada vastava dokumendi 
koopia. 
5. Kas XXX juhendab Kuusalu Karate Koolis aktiivselt vähemalt üks kord nädalas? 
6. Mitu korda on XXX juhendanud Kuusalu Karate Koolis 2017, 2016 ja 2015 aastal? 
 
MTÜ Kuusalu Karate Kool täiendavale järelepärimisele ei vastanud. 
 
 
 
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED: 
 

Isikuandmed võrgulehel 

Tulenevalt isikuandmete kaitse seaduse (IKS)  § 10 lõikest 1 on isikuandmete töötlemine 

lubatud üksnes isiku nõusolekul või seaduse alusel. Isikuandmete töötlemisele peab eelnema 

konkreetse inimese nõusolek, kui töötlemise alus ei tulene seadusest. 

 

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 (vt IKS § 12). 

 

IKS § 12 lõike 2 kohaselt peab nõusolek olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. 

IKS § 12 lõike 8 kohaselt on nõusoleku olemasolu tõendamise kohustus isikuandmete töötlejal 

ning vaidluse korral eeldatakse, et andmesubjekt ei ole oma isikuandmete töötlemiseks 

nõusolekut andnud.  



 

 

Seega võrgulehel http://kuusalukarate.ee/ XXX isikuandmete avaldamiseks  oleks pidanud 

olema selleks XXX nõusolek. MTÜ Kuusalu Karate Kool ei tõendanud, et tal oleks IKS §-le 

12 vastav XXX nõusolek. 

 

Isikuandmete edastamine Eesti spordiregistrile 

Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimääruse § 21 lõige 21 sätestab, et 

spordiklubi esitab treeneri ja sporditegevust juhendava treenerikutseta isiku tööhõive andmed 

alamandmekogusse kandmiseks juhul, kui spordiklubi tegevusala on spordi harrastamise 

võimaldamine § 12 lõigete 4 ja 41 kohaselt ning isik juhendab spordiklubis aktiivselt vähemalt 

üks kord nädalas hooaja või poolaasta jooksul vähemalt ühte § 12 lõikes 42 sätestatud 

tingimustele vastavat spordiharrastajat ning tal on sõlmitud spordiklubiga sellekohane leping. 

 

MTÜ Kuusalu Karate Kool on oma 21.03.2017 vastuses märkinud, et MTÜ Kuusalu Karate 

Kooli ja XXX vahel on sõlmitud tööettevõtuleping, kuid ei ole esitanud nimetatud lepingut 

Andmekaitse Inspektsioonile. Eesti spordiregistri asutamise ja registri pidamise põhimääruse § 

21 lõikest 21  sättest tuleneb muu hulgas, et treener peab spordiklubis aktiivselt vähemalt üks 

kord nädalas hooaja või poolaasta jooksul juhendama. Seega XXX andmete esitamiseks 

treenerite alamandmekogusse kandmiseks ei piisaks ka ainuüksi lepingust, sest treener peab 

spordiklubis ka juhendama. Kuid kaebaja oma kaebuses märkinud, et ta ei tööta MTÜ Kuusalu 

Karate Koolis ning elab XXX. 

 

 

 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Kristjan Küti 

vaneminspektor 

peadirektori volitusel 


