ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST

ETTEKIRJUTUS-HOIATUS
isikuandmete kaitse asjas nr. 2.1.-6/17/45

Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Raiko Kaur

Ettekirjutuse tegija

Ettekirjutuse tegemise aeg ja
29.11.2017 Tallinnas
koht

Ettekirjutuse adressaat
isikuandmete töötleja

Isikuandmete
vastutav isik

–

Concept IT OÜ (registrikood 11306653)
aadress: Spordi 19 – 11, Tallinn 11312
e-posti aadress: allar@concept.ee

töötleja juhatuse liige Allar Allas

RESOLUTSIOON:
Korrakaitseseaduse (KorS) § 28 lõike 1, isikuandmete kaitse seaduse (IKS) § 32 lõike 1, §
40 lõike 1 ning § 33 lõike 2 punkti 3 alusel teen täitmiseks kohustusliku ettekirjutuse:
Kustutada [ees - ja perekonnanimi] isikuandmed võrgulehelt www.fotokala.ee.
Määran ettekirjutuse täitmise tähtajaks 11.12.2017.
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:
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.
Väike-Ameerika 19 / 10129 Tallinn / 627 4135 / info@aki.ee / www.aki.ee
Registrikood 70004235

FAKTILISED ASJAOLUD
Andmekaitse Inspektsioonis registreeriti 02.10.2017 [ees – ja perekonnanimi] (kaebuse esitaja)
kaebus, mille kohaselt on võrgulehel www.fotokala.ee kaebuse esitaja andmed. Võrgulehelt on
eemaldatud võimalus oma konto, postitused ning pildid eemaldada. Kuivõrd kaebuse esitajal ei
ole võimalik oma andmeid võrgulehelt eemaldada, algatasin 05.10.2017 IKS § 33 lõike 5 alusel
järelevalvemenetluse, tehes Concept IT OÜ-le ettepanek kustutada [kaebuse esitaja]
isikuandmed võrgulehelt www.fotokala.ee.
Kaebuse lahendamisel Tegin Concept IT OÜ-le 05.10.2017, 23.10.2017 ning 02.11.2017
ettepaneku kustutada [kaebuse esitaja] isikuandmed võrgulehelt www.fotokala.ee.
Concept IT OÜ ei ole ettepanekule vastanud ega selle täitmise osas tagasiside andnud. Kirja
saatsin 05.10.2017 ja 23.10.2017 äriregistris olevale e-posti aadressile allar@concept.ee. Lisaks
nimetatud e-posti aadressile, saatsin 02.11.2017 kirja ka viimasele teadaolevale (20.02.2017
esitatud majandusaasta aruandes toodud) aadressile spordi 19 – 11, Tallinn 11312.
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED:
Isikuandmed on mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata
sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on (IKS § 4 lõige 1). Isikuandmeteks on
näiteks inimese nimi, kontaktandmed ja inimestest tehtud pildid. Isikuandmeid on lubatud
töödelda1 isiku nõusolekul, kui seadus ei sätesta teisiti (ehk kui mõnes seaduses on erikord).
Isikuandmeid võib võrgulehel avalikustada üksnes juhul, kui inimene annab selleks nõusoleku.
Nõusoleku tõendamise kohustus on seejuures isikuandmete töötlejal (IKS § 12 lõige 8).
Nõusoleku võib igal ajal ka tagasi võtta.
Kui inimene oma isikuandmete võrgulehel avaldamiseks nõusolekut ei anna või võtab
nõusoleku tagasi, tuleb andmed võrgulehelt viivitamata eemaldada. Vastasel juhul töödeldakse
isikuandmeid ilma õigusliku aluseta.
Asja materjalidest nähtuvalt avalikustab Concept IT OÜ oma võrgulehel www.fotokala.ee
kaebuse esitaja nime ning tema postitusi. Kaebuse kohaselt ei ole võimalik oma kontot, postitusi
ega pilte eemaldada. Kuigi kaebuse esitaja on võtnud oma nõusoleku isikuandmete
töötlemiseks tagasi (st soovinud oma konto, postituste ja piltide kustutamist), ei ole Concept IT
OÜ andmeid kustutanud (sh andmete avalikustamist lõpetanud). Seega töötleb Concept IT OÜ
kaebuse esitaja isikuandmeid ilma õigusliku aluseta.
/allkirjastatud digitaalselt/
Raiko Kaur
vaneminspektor
peadirektori volitusel

IKS § 5 Isikuandmete töötlemine on 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 toimingute teostamise viisist
ja kasutatavatest vahenditest.
1

