
ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST

VAIDEOTSUS
avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/624

Otsuse tegija
Andmekaitse  Inspektsiooni  vaneminspektor  Helina-
Aleksandra Lettens

Otsuse tegemise aeg ja koht 27.05.2015, Tallinnas

Vaide esitamise aeg 30.03.2015

Teabevaldaja
Tallinna Vangla,
aadress: Magasini 35, 10138 Tallinn
e-posti aadress: talv.info@just.ee 

Vaide esitaja xxxxxxxxxxx, 
aadress: xxxxxxxxxxxxx

RESOLUTSIOON:
Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lõigete 1 - 3 ning haldusmenetluse seaduse (HMS) § 85
punkti 4 alusel 

otsustan:
1. jätta vaie rahuldamata, kuna küsitud teave on väljastatud;
2. teha vaideotsus teatavaks vaide esitajale ja teabevaldajale.

VAIDLUSTAMISVIIDE:
Vaide  esitaja  saab  käesoleva  otsuse  vaidlustada  30  päeva  jooksul,  esitades
halduskohtumenetluse  seadustiku  kohase  kaebuse  Tallinna  Halduskohtusse.  Vaideotsuse
tühistamist  saab  nõuda  üksnes  koos  teabevaldajalt  teabe  väljastamise  nõudega,  mis  jäi
vaideotsusega rahuldamata.

FAKTILISED ASJAOLUD:
Andmekaitse  Inspektsioonis  registreeriti  xxxxxxxxxx  vaie  Tallinna  Vangla  tegevuse  peale
teabenõudele vastamisel. 

Vaide kohaselt esitas xxxxxxxxxxxxx Tallinna Vanglale teabenõude, milles palus väljastada
kõikide Tallinna Vangla töötajate ees- ja perekonnanimed, ametid, üksused või osakonnad,
milles  nad  töötavad  ja  telefoni  numbrid.  Tallinna  Vangla  vastas  teabenõudele  25.03.2015
kirjaga  nr  5-18/15/8700-2.  Vaide  esitaja  sõnade  kohaselt  ei  ole  teabenõue  täidetud  täies
mahus, kuna esitatud teave ei sisaldanud sisekontrolli ametnike andmeid. Lisaks leiab vaide
esitaja, et paljude ametnike telefoninumbrid ei vasta tegelikkusele (näiteks number 612 7616
ei kuulu kontaktisikule Tenno Tüll).
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Andmekaitse  Inspektsioon koostas  Tallinna  Vanglale  järelepärimise,  milles  palus  selgitada
vaides toodud asjaolusid.

VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED:
Vaide esitamise põhjused, et esitasin Tallinna Vanglale teabenõude millega soovisin teavet
kõikide Tallinna Vangla töötajate ees- ja perekonnanimi, amet, üksus või osakond ja telefoni
number.

Edastati teabenõue 25.03.2015 nr 5-18/15/8700-2 teabenõue ei ole täidetud kuna andmetes ei
sisaldu  sisekontrolli  ametnike  nimed  ja  numbrid,  amet,  üksus.  Lisaks  paljude  ametnike
numbrid ei vasta tegelikkusele nt. Tenno Tüll (kontaktisik) on märgitud tel nr 6127616 kuid
sellelt nr-lt ei saa kätte antud ametnikku.

AvTS § 9 lg 2 p 8 – mitte andma teadvalt eksitavat, tegelikkusele mitte vastavat või ebaõiget
teavet, ning kontrollima kahtluse korral väljastatava teabe õigsust ja vastavust tegelikkusele.

Taotlen teabe valdajale (Tallinna vanglale) ettekirjutuse tegemist seaduse täitmiseks (andmete
väljastamist  ülalpool  toodu).  Taotlen  veel  ettekirjutuse  tegemist  seadusliku  olukorra
taastamiseks, kuna ei ole teabenõuet täidetud nõuete kohaselt ning ei ole menetlenud nõuete
kohaselt,  ning  on  jätnud  avalikustamisele  kuuluva  teabe  nõuete  kohaselt  avalikustamata.
Ning taotlen, et Andmekaitse inspektsioon trahviks vanglat kuna antud vangla tegevused ei
ole esmakordsed ning kui andmekaitse inspektsioon otsustab vanglat mitte trahvida olen nõus
vangla poolse vabandusega millega tunnistavad, et on rikkunud AVTS.

Palun ka kõik muud rikkumised Andmekaitse inspektsiooni poolt tuvastada.

TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED:
Esitasite Tallinna Vanglale 20.04.2015 järelpärimise, seoses xxxxxxxxxxxxxxx poolt esitatud
vaidega  Andmekaitse  Inspektsioonile.  Järelpärimisest  nähtub,  et  xxxxxxxxxxxxxx  esitas
Tallinna Vanglale teabenõude, milles palus väljastada kõikide Tallinna Vangla töötajate ees-
ja perekonnanimed, ametid, üksused või osakonnad, kus nad töötavad ja telefoni numbrid.
Tallinna Vangla vastas  teabenõudele  25.03.2015 kirjaga nr  5-18/15/8700-2.  Vaide  esitaja
sõnade kohaselt  ei  ole teabenõue täidetud täies mahus, kuna esitatud teave ei  sisaldanud
sisekontrolli  ametnike  andmeid.  Lisaks  leiab  vaide  esitaja,  et  paljude  ametnike
telefoninumbrid  ei  vasta  tegelikkusele  (näiteks  number  612  7616  ei  kuulu  kontaktisikule
Tenno Tüll). 

Järelpärimises palute edastada vastused järgnevatele küsimustele: 
1. Millistel põhjustel on Tallinna Vangla jätnud xxxxxxxxxxxxxx väljastamata sisekontrollis
töötavate isikute nimed ja kontaktandmed? 
2. Tallinna Vangla kodulehelt nähtub, et Tenno Tülli telefoni number on 612 7611. Palume
selgitada, millistel põhjustel on teabenõude vastuses Tenno Tülli telefoni numbriks märgitud
612 7616? 
3.  Palume selgitada,  milliseid allikaid on Tallinna Vangla kõnealuse teabenõude täitmisel
kasutanud ning millistel põhjustel nendest allikatest pärinev teave erineb kodulehel esitatud
teabest? 
4. Palume esitada omapoolsed selgitused ja põhjendused, mida peate vajalikuks antud asjas
lisada.

Selgitame, et kolmanda üksuse spetsialist Kirsti Link teabenõude vastamisel ekslikult kasutas
vananenud  Tallinna  Vangla  kontaktandmete  põhja.  Kõnealusel  kontaktandmete  põhjal
puudusid sisekontrollis töötavate ametnike andmed, kuna enne 01.01.2014 ei olnud Tallinna
Vanglas sisekontrolli valdkonda.  Selgitame, et kolmanda üksuse inspektor-kontaktisik Tenno
Tüll paiknes kuni 2014. aasta novembrikuuni xxxxxxxxxxxxxxxx, kus on telefon numbriga 612
7616. Hiljem muudeti Tenno Tülli asukohta ja tema uueks paiknemiskohaks sai xxxxxxxxxxx,
kus on telefon numbriga 612 7611. 

2 (3)



Käesolevaks  ajaks  on  xxxxxxxxxxxxxx  väljastatud  uuendatud  Tallinna  Vangla  ametnike
kontaktandmed (29.04.2015 nr 5-18/15/8700-3). 

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED:
AvTS  §  3  lõike  1  kohaselt  on  avalik  teave  mis  tahes  viisil  ja  mis  tahes  teabekandjale
jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel
antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites. 

Demokraatliku riigikorralduse tagamiseks ning avaliku huvi ja igaühe õiguste, vabaduste ja
kohustuste täitmise võimaldamiseks on teabevaldajad kohustatud tagama juurdepääsu nende
valduses olevale teabele seaduses sätestatud tingimustel ja korras. 

Kuna vaidemenetluse käigus on küsitud teave väljastatud,  jätab Andmekaitse Inspektsioon
vaide rahuldamata.  

Helina-Aleksandra Lettens
vaneminspektor
peadirektori volitusel
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