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ETTEKIRJUTUS-HOIATUS
isikuandmete kaitse asjas nr. 2.1.-6/17/27

Andmekaitse Inspektsiooni vanemspetsialist Eret Kobin

Ettekirjutuse tegija

Ettekirjutuse tegemise aeg 27.10.2017 Tallinn
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AKTSIASELTS MEDITSIINIGRUPP (reg. 10195499)
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Harju maakond
e-posti aadress: 10195499[at]eesti.ee

Ettekirjutuse adressaat
isikuandmete töötleja
Isikuandmete
vastutav isik

töötleja 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 või teade isikuandmete kaitse eest vastutava isiku määramisest. Teates
peavad sisalduma vähemalt isikuandmete kaitse seaduse § 30 lõikes 1 nimetatud andmed.
Määran ettekirjutuse täitmise tähtajaks 27.11.2017.

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.
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ASJAOLUD:
AS MEDITSIINIGRUPP tegutsemise eesmärgiks on äriregistri andmetele meditsiiniseadmete
ja kirurgiriistade ning ortopeediliste abivahendite hulgimüük, mis hõlmab teenindatavatele
isikutele kvalifitseeritud meditsiiniliste ja tehniliste abivahendite müügiteenuse osutamist ja
nõustamist ning teenuse dokumenteerimist vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele ja
tervishoiuteenuste korraldamise seadusele. 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 delikaatsete isikuandmete töötlemise aktsiaseltsil
MEDITSIINIGRUPP 13.02.2012. Isikuandmete kaitse seaduse kohaselt registreeriti
delikaatsete isikuandmete töötlemine 5 aastaks, seega lõppes aktsiaseltsile antud delikaatsete
isikuandmete töötlemise registreering 13.02.2017 a. Isikuandmete kaitse seaduse § 27 lõike 3
kohaselt on vastutav töötleja kohustatud vähemalt kolm kuud enne registreeringu lõppemist
esitama uue, isikuandmete kaitse seaduse § 28 lõike 2 nõuetele vastava registreerimistaotluse,
kui ta ei ole määranud kindlaks sama seaduse § 30 alusel isikuandmete kaitse eest vastutavat
isikut.
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Äriregistri andmetel on aktsiaselts ettekirjutuse koostamise hetkel tegutsev äriühing ning
inspektsioonil puuduvad andmed ettevõtte poolt ülal toodud teenuse osutamise lõppemisest.
Ettekirjutus-hoiatuse koostamise ajaks ei ole ettevõte registreerimistaotlust esitanud või
määranud isikuandmete kaitse eest vastutavat isikut.

Registreerimistaotluse koostamise abimaterjalid
Isikuandmete töötlejatel on võimalus esitada delikaatsete isikuandmete töötlemise
registreerimistaotlus või isikuandmete kaitse eest vastutava isiku määramise teatis, kasutades
inspektsiooni veebilehelt, http://www.aki.ee/et/delikaatsed-isikuandmed, leitavaid juhiseid ja
näidiseid või kasutades veebikeskkonda DIAT register, https://diatregister.just.ee/.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/
Eret Kobin
vanemspetsialist
peadirektori volitusel
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