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ETTEKIRJUTUS-HOIATUS 
isikuandmete kaitse asjas nr 2.1.-6/20/11 

 
 

 
Ettekirjutuse tegija 

 
Andmekaitse Inspektsioon  

Ettekirjutuse tegemise aeg ja 
koht 

 
31.03.2020, Tallinnas 
 

Ettekirjutuse adressaat  
isikuandmete töötleja 

Eraisik 

aadress: XXX 
e-posti aadress: XXX 

 
 
 
RESOLUTSIOON 
Isikuandmete kaitse seaduse § 56 lõike 1, lõike 2 punkti 8, § 58 lõike 1 ning isikuandmete kaitse 

üldmääruse artikli 58 lõike 1 punkti a ning arvestades sama lõike punktiga e teeb inspektsioon 

täitmiseks kohustusliku ettekirjutuse: 

Lõpetada kaebaja isikuandmete avalikustamine võrgulingil https://twitter.com/xxx 

hiljemalt 14.04.2020.a. 

 

Ettekirjutuse täitmisest palume teavitada hiljemalt selleks tähtajaks Andmekaitse 

Inspektsioonile aadressil info@aki.ee. 
 
 
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 § 60 lõike 2 alusel: 

sunniraha 300 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: 
 
21.02.2020. a saime XXX-i kaebuse, mille kohaselt avalikustatakse ilma tema nõusolekuta 



 

avaldaja Twitteri kontol temaga vestlusest väljavõtted, mis on kaebaja nime alusel 

otsingumootoritele leitavad. Kaebaja taotles lõpetada oma isikuandmete avalikustamine. 

 
12.03.2020. a tegi inspektsioon ettepaneku töötlemise lõpetamiseks, mille palus kaebajal 
avaldajale edastada. 
 
23.03.2020. a andis kaebaja teada, et avaldaja ei ole nende kirjavahetust avanud ja ettepanekut 
kätte saanud.  
 
23.03.2020. a saatis inspektsioon avaldajale ettepaneku aadressil xxx ja andis tähtaja andmete 

avaldamise lõpetamiseks hiljemalt 30.03.2020.a, mida avaldaja ei teinud. 
 
 
 
ISIKUANDMETE TÖÖTLEJA SELETUS: 
 
Avaldaja ei ole kasutanud oma õigust seletusi anda. 
 
 
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED: 
 
Inspektsioon selgitab, et igasuguseks isikuandete töötlemiseks on vajalik isikuandmete kaitse 

üldmääruse artiklist 6 tulenev alus. Antud juhul saab selleks olla vaid isiku nõusolek, sh 

alaealiste puhul nende seadusliku esindaja nõusolek. Nõusoleku olemasolu tõendamise 

kohustus vaidluse korral on töötlejal (avaldajal). Antud juhul ei pea inspektsioon vajalikuks 

tuvastada, kas nõusolek oli kaebaja osas andmete avalikustamiseks võetud ja inspektsioon 

lähtub sellest, et isik on oma nõusoleku kaebuse esitamisega tagasi võtnud ja soovib lõpetada 

oma isikuandmete avalikustamise. Inspektsioon ei tuvastanud, et avaldajal tuleneks 

seadusjärgne õigus andmete ilma nõusolekuta edasi avaldamiseks, mistõttu peab avaldaja 

kaebaja nõude täitma.  

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

vaneminspektor 

peadirektori volitusel 


