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ETTEKIRJUTUS-HOIATUS 
isikuandmete kaitse asjas nr 2.1.-6/18/2 

 

 
Ettekirjutuse tegija 

 
Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina-
Aleksandra Lettens 

Ettekirjutuse tegemise aeg ja 
koht 

 
17.05.2018 Tallinnas 
 

Ettekirjutuse adressaat – 
isikuandmete töötleja 

xxxxxxxxx 

aadress: xxxxxxxxxxxxxxx 

 

 
 

RESOLUTSIOON: 
Korrakaitseseaduse (KorS) § 28 lõike 1, 

isikuandmete kaitse seaduse (IKS) § 32 lõike 1, § 40 lõike 1 ning § 33 lõike 2 punktide 3 ja 4 

alusel teen täitmiseks kohustusliku ettekirjutuse: 

 

Tagastada osaühingule xxxxxxxx kõik osaühingust xxxxxxxx kaasa võetud patsientide 

haiguslood ja raviplaanid. 

 

Määran ettekirjutuse täitmise tähtajaks 23. mai 2018. 

 

Ettekirjutuse täitmisest või täitmist takistavatest asjaoludest teatage hiljemalt 23. maiks 

2018 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 1000 (üks tuhat) 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: 
OÜ xxxxxxxxxxxx esitas 16.05.2018 Andmekaitse Inspektsioonile kaebuse, mille kohaselt 



 

olete 6. mail 2018 töölt lahkudes kaasa võtnud umbes 80-ne hoolealuse haiguslood ja 
raviplaanid. Xxxxxxxxxxx on oma kaebuses märkinud, et 14. mail 2018 avastas asendustöötaja,  
et isikute haiguslood on puudu ning töö on takistatud.  
 
Kaebusele oli lisatud turvakaamera salvestus, millelt on näha, kuidas Te oma töötoast lahkudes 
olete kaasa võtnud 20-30 kg raskuse pappkasti erinevate dokumentide ja muude esemetega. 
 
ISIKUANDMETE TÖÖTLEJA SELETUS: 
Haldusmenetluse seaduse § 40 lg 3 punkti 1 alusel võib haldusmenetluse läbi viia 
menetlusosalise arvamust ja vastuväiteid ära kuulamata, kui viivitusest tuleneva kahju 
ärahoidmiseks või avalike huvide kaitseks on vaja viivitamatult tegutseda.  
 
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED: 
Vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 4 lg 2 punktile 3 on andmed terviseseisundi või puude 

kohta delikaatsed isikuandmed. Sama seaduse paragrahvi 5 kohaselt on isikuandmete 

töötlemine iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas ka isikuandmete säilitamine, 

kasutamine ja edastamine.  

 

Isikuandmete töötleja on isikuandmete töötlemisel kohustatud järgima seaduslikkuse 

põhimõtet, mille kohaselt võib isikuandmeid koguda vaid ausal ja seaduslikul teel. Samuti tuleb 

järgida kasutuse piiramise põhimõtet, mis tähendab, et isikuandmeid võib muudel eesmärkidel 

kasutada üksnes isiku nõusolekul või selleks pädeva organi loal. Lisaks sätestab isikuandmete 

kaitse seaduse § 10 lõige 1, et isikuandmete töötlemine on lubatud üksnes isiku nõusolekul või 

seaduse alusel.  

 

Kõnealused andmed on xxxxxxxxxxxxx hoolekandeasutusena kogunud oma klientidelt 

sotsiaalhoolekande seaduse ja inimeste nõusolekute alusel. Teil kui xxxxxxxxxxxx endisel 

töötajal ning antud kontekstis isikuandmete töötlejal puudub igasugune õiguslik alus 

xxxxxxxxxxx hoolealuste delikaatsete isikuandmete töötlemiseks.  

 

Tulenevalt isikuandmete kaitse seaduse § 33 lg 2 punktidest 3 ja 4 on Andmekaitse 

Inspektsioonil õigus keelata isikuandmete töötlemine ja nõuda isikuandmete töötlemise 

lõpetamist. Eeltoodust lähtuvalt tuleb Teil koheselt tagastada osaühingule xxxxxxxx kõik sealt 

kaasa võetud hoolealuste tervisekaardid ja raviplaanid. 

 

 

 

 

Helina-Aleksandra Lettens 

vaneminspektor 

peadirektori volitusel 


