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VAIDEOTSUS
isikuandmete kaitse asjas nr. 2.1.-3/15/861
Otsuse tegija

Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Kristiina Laanest

Otsuse tegemise aeg ja koht

18.05.2015 Tallinnas

Vaide esitamise aeg

08.05.2015

Vaidlustatav haldusakt või Andmekaitse
Inspektsiooni
08.05.2015
toiming
alustamata jätmise teade nr 2.1.-1/15/682
Vaide esitaja

menetluse

XX
e-posti aadress: X.X@gmail.com

RESOLUTSIOON:
Haldusmenetluse seaduse (HMS) § 85 punkti 1 alusel
otsustan:
1) vaie rahuldada;
2) vaideotsus teha teatavaks vaide esitajale.

VAIDLUSTAMISVIIDE:
Vaide esitaja saab käesoleva otsuse vaidlustada 30 päeva jooksul,
halduskohtumenetluse seadustiku kohase kaebuse Tallinna Halduskohtusse.

esitades

FAKTILISED ASJAOLUD:
13.04.2015 on X X esitanud Andmekaitse Inspektsioonile kaebuse, mille kohaselt on tema
isikuandmed avalikustatud suhtluskeskkonna Facebook Avaliku Sõna Nõukogu (edaspidi
ASN) kasutaja ajajoonel:
X. Ühtlasi viidatakse eelnimetatud postitusele kaebuse kohaselt Google otsingumootori
tulemustes: X.
Kaebuses palub kaebuse esitaja informatsiooni eemaldamist suhtluskeskkonnast Facebook.
08.05.2015 otsustas Andmekaitse Inspektsioon jätta riikliku järelevalvemenetluse alustamata,
kuna kontrollides ASN võrgulehel http://www.asn.org.ee/asn_lahendid.php olevaid lahendeid,
ei tuvastanud inspektsioon seal kaebaja isikuandmete avaldamist. 12.07.2010 lahendi nr 469
lõpus on märkus, et kaebuse esitaja taotlusel on tema nimi veebiarhiivist kustutatud
19.01.2015.
11.05.2015 on Andmekaitse Inspektsioonis registreeritud X Xi vaie, milles taotletakse
kaebuse menetlusse võtmist seoses isikuandmete avalikustamisega suhtluskeskkonnas
Facebook, mitte ASN võrgulehel.
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VAIDE ESITAJA NÕUE ja SELETUS:
Vaide esitaja vaidlustab Andmekaitse Inspektsiooni otsuse, kuna ei ole kontrollitud
Facebookis olevat infot. Avaliku Sõna Nõukogu on asendanud nime nimetähtedega lahendis
oma kodulehel, kuid mitte Facebookis, kus on vaide esitaja nimi täies ulatuses ka praegu
nähtav avalikult.
Kõigepealt Google otsingust üldine link:
X.
Ja siis otsene viide Facebookis olevale infole:
X.
Vaide esitaja palub tutvuda Avaliku Sõna Nõukogu Facebooki kontol oleva avaliku infoga,
millele vaide esitaja on viidanud. Andmekaitse Inspektsioon on selle info jätnud arvestamata
ja jätkanud oma vastuses endiselt viitamist Avaliku Sõna Nõukogu kodulehelt kustutatud
infole.
Vaide esitaja palub võtta kaebus uuesti menetlusse ja tegeleda konkreetselt Facebookist
eemaldamata infoga, mitte kodulehelt eemaldatud infoga.
Tänase päeva seisuga on info avalikult nähtav Facebooki Avaliku Sõna Nõukogu lehel: X.

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED:
Järelevalvemenetluse algatamisest keeldumist ei vormistata haldusaktina, see on toiming. 1
Haldusmenetluse seaduse § 72 lõige 2 sätestab, et haldusmenetluse toimingu peale saab vaide
esitada koos haldusakti (ehk sisulise otsuse) peale vaide esitamisega, mitte eraldi. Samas on
kohtupraktikas leitud, et vaidlustada saab teatud juhtudel ka toimingut. Puudutatud isik (isik,
kelle õigusi võib kolmanda isiku õigusvastane tegevus rikkuda) võib nõuda, et
järelevalveorgan otsustaks järelevalvemenetluse algatamise või järelevalvemeetme
rakendamise küsimuse kaalutlusvigadeta, kui järelevalvet sätestav õigusnorm kaitseb ka tema
õigushüve. Seetõttu on andmesubjektil ka õigus vaidlustada tema kaebuse suhtes tehtud
otsustus, kuid isik ei saa seejuures siiski nõuda, et järelevalveasutus teeks ettekirjutuse.
Järelevalvemenetluse alustamata jätmise peale vaide esitamisel saab taotleda üksnes
menetluse alustamise üle uut otsustamist vaide esitaja poolt välja toodud argumentidest
lähtuvalt.
08.05.2015 otsustas Andmekaitse Inspektsioon jätta riikliku järelevalvemenetluse alustamata,
kuna kontrollides ASN võrgulehel http://www.asn.org.ee/asn_lahendid.php olevaid lahendeid,
ei tuvastanud inspektsioon seal kaebaja isikuandmete avaldamist. Inspektsiooni
järelevalvemenetluse alustamata jätmise teatest ei selgu, et oleks analüüsitud isikuandmete
töötlemist ASN-i poolt suhtluskeskkonnas Facebook, millele kaebuses on viidatud.
Mis puudutab suhtluskeskkonnas Facebook oleva postituse kuvamist Google’i otsingumootori
tulemustes, selgitame, et isikuandmete kaitse seadus, milles sätestatud isikuandmete
töötlemise nõuete täitmise üle teostab järelevalvet Andmekaitse Inspektsioon, kehtib üksnes
Eesti Vabariigi jurisdiktsiooni all oleva territooriumi piires. Google’i otsingumootor kuulub
ettevõttele Google Inc. Portaalile, mis on registreeritud väljaspool Eestit ning milles toimuv
isikuandmete töötlemine ei allu Eesti Vabariigi jurisdiktsioonile, isikuandmete kaitse seadust
ning ühes sellega Andmekaitse Inspektsiooni sekkumisõigust kohaldada ei saa. Google Inc on
registreeritud Ameerika Ühendriikides ning sellel ei ole esindust Eestis, mistõttu
inspektsioonil puudub pädevus Google Inc suhtes järelevalvemenetluse läbiviimiseks.
Analoogne põhimõte kehtib suhtluskeskkonna Facebook osas. Küll aga ei välista see
järelevalvemenetluse alustamist siinse isikuandmete avaldaja, st käesoleval juhul ASN-i
suhtes.
1 Riigikohtu 13.10.2010 otsus nr 3-3-1-44-10, p 13
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Arvestades asjaolu, et inspektsioon on käesoleval juhul analüüsinud kaebuse lahendamisel
üksnes isikuandmete avalikustamist ASN võrgulehel ja ei ole kujundanud seisukohta ASN-i
tegevuse osas isikuandmete avaldamisel suhtluskeskkonna Facebook ASN kasutaja ajajoonel,
on põhjendatud kaebuse täiendav hindamine järelevalvemenetluse alustamise/mittealustamise
üle otsustamiseks.

Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Kristiina Laanest
peainspektor
peadirektori volitusel

Kristiina.Laanest@aki.ee; tel 627 4136
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