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ASJAOLUD
OÜ xxxxxxxxxxxx esitas 16.05.2018 Andmekaitse Inspektsioonile kaebuse, mille kohaselt
võttis xxxxxxxxxxxxxxx 6. mail 2018 töölt lahkudes kaasa umbes 80-ne hoolealuse haiguslood
ja raviplaanid. Xxxxxxxxxxx märkis oma kaebuses, et 14. mail 2018 avastas asendustöötaja
haiguslugude puudumise ning töö oli takistatud. Kaebusele oli lisatud turvakaamera salvestus,
millelt on näha, kuidas xxxxxxxxxxxxxx oma töötoast lahkudes on kaasa võtnud 20-30 kg
raskuse pappkasti erinevate dokumentide ja muude esemetega.
Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina-Aleksandra Lettens koostas 17.05.2018
xxxxxxxxxxxx korrakaitseseaduse § 28 lõike 1, isikuandmete kaitse seaduse § 32 lõike 1, § 40
lõike 1 ning § 33 lõike 2 punktide 3 ja 4 alusel kohustusliku ettekirjutus-hoiatuse nr 2.1.-6/18/2.
Ettekirjutusega kohustati xxxxxxxxxxxx tagastama hiljemalt 23.05.2018 osaühingule
xxxxxxxxxxxx kõik osaühingust xxxxxxxxxxx kaasa võetud patsientide haiguslood ja
raviplaanid. Ettekirjutuse täitmisest või täitmist takistavatest asjaoludest tuli Andmekaitse
Inspektsioonile teada anda hiljemalt 23. maiks 2018.
04.06.2018 esitas xxxxxxxxxxxx Andmekaitse Inspektsioonile vaide, milles ta väitis, et ei ole
töölt lahkudes kaasa võtnud patsientide haiguslugusid ja raviplaane, kastis olevat olnud
isiklikud asjad.
12.06.2018 käisid Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson ja infoturbe
inspektor Annika Aavaste xxxxxxxxxx kohapeal tegemaks kindlaks kas ja millised
dokumendid xxxxxxxxxxxx pansionist ära viis.
Kohapeal selgus, et xxxxxxxxxxxxx väide nagu oleks ära viidud kõik haiguslood ja raviplaanid
ei vasta tõele. Xxxxxxxxxxxx ei olnud ära viidud õenduslugusid ega raviplaane. Kadunud olid
ainult õenduslugude esilehed, mis sisaldasid patsientide andmeid, diagnooside koode ning
diagnooside nimetusi.
Xxxxxxxxxxxxxxx selgituste kohaselt hävitas ta õenduslugude esilehed, kuna diagnoosid ei
tohi olla õenduslugude juures väljakirjutatud kujul. Esilehed tegi ta enda tarbeks ning sellisel
kujul ei tohi neid kellelegi teisele peale meditsiinitöötajate edastada.
OTSUS
Haldusmenetluse seaduse § 65 lõige 3 ütleb, et kui langeb ära kestvalt õigusi piirava haldusakti
andmise alus õiguslike või faktiliste asjaolude muutumise tõttu, tuleb haldusakt isiku taotlusel
tunnistada kehtetuks asjaolude muutumisest alates. Eeltoodust lähtuvalt tühistab Andmekaitse
Inspektsioon ettekirjutus-hoiatuse nr 2.1.-6/18/2 alates 12.06.2018. Lähtudes asendustäitmise
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ja sunniraha seaduse § 8 lg 3 punktist 1 ei rakenda Andmekaitse Inspektsioon xxxxxxxxxxx
suhtes hoiatuses märgitud sunniraha.
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