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VAIDEOTSUS
avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1369

Otsuse tegija

Andmekaitse Inspektsiooni
Aleksandra Lettens

vaneminspektor

Otsuse tegemise aeg ja koht

09.09.2015 Tallinnas

Vaide esitamise aeg

25.07.2015

Teabevaldaja

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

Vaide esitaja

xxxxxxxxxxxxxx,
aadress: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Helina-

RESOLUTSIOON:
Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lõigete 1 - 3 ning haldusmenetluse seaduse (HMS) § 85
punkti 4 alusel
otsustan:
1. jätta vaie rahuldamata;
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 xxxxxxxxxxxxx vaie Tallinna Vangla tegevuse peale
teabenõudele vastamisel.
Vaide kohaselt esitas xxxxxxxxxxxxxxx 18.06.2015 Tallinna Vanglale teabenõude, milles
palus väljastada koopia ajalehtede jagamise graafikust koos seletuskirjaga, koopiad 09.06.2015
ja 10.06.2015 internetipunkti kasutamiseks esitatud taotlustest ja koopiad 27.05.2015 ja
02.06.2015 laost asjade saamiseks esitatud avaldustest.
Vaide kohaselt on vaide esitamise kuupäeva seisuga teabenõue täitmata osas, mis puudutab
ajalehtede jagamise graafikut koos seletuskirjaga ja internetipunkti kasutamise taotlusi.
Inspektsioon koostas Tallinna Vanglale järelepärimise selgitamaks vaides toodud asjaolusid.
Väike-Ameerika 19 / 10129 Tallinn / 627 4135 / info@aki.ee / www.aki.ee
Registrikood 70004235
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VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED:
Esitasin 18.06.2015 Tallinna Vanglale taotluse, milles palusin koopiaid järgnevalt nimetatud
dokumentidest: ajalehtede jagamise graafik koos seletuskirjaga; 09.06.15 ja 10.06.15
internetipunkti kasutamiseks esitatud taotlused; 27.05.15 ja 02.06.15 laost asjade saamiseks
esitatud avaldused.
Tänaseks olen ühe teise menetluse jäigus kätte saanud koopiad laole esitatud taotlustest. Kõik
teised on saamata.
Vaide esitamise põhjused. Vajan nimetatud dokumente oma õiguste kaitseks ja vangla on
ületanud seaduses sätestatud tähtaja nende väljastamiseks.
Vaide esitaja taotlus. Palun teha Tallinna Vanglale ettekirjutus kõnealuste koopiate
väljastamiseks.
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED:
Tallinna Vangla on tutvunud Teie poolt 05.08.2015 esitatud pöördumisega nr 2-1/15/22394-1,
milles soovite informatsiooni seoses xxxxxxxxxxxxxxx poolt vaide esitamisega Andmekaitse
Inspektsioonile Tallinna Vangla tegevuse peale teabenõude vastamisel.
Vaide kohaselt esitas xxxxxxxxxxxxxxxx 18.06.2015 Tallinna Vanglale teabenõude, milles palus
väljastada koopia ajalehtede jagamise graafikust koos seletuskirjaga, koopiad 09.06.2015 ja
10.06.2015 internetipunkti kasutamiseks esitatud taotlustest ja koopiad 27.05.2015 ja
02.06.2015 laost asjade saamiseks esitatud avaldustest.
Vaide kohaselt on vaide esitamise kuupäeva seisuga teabenõue täitmata osas, mis puudutab
ajalehtede jagamise graafikut koos seletuskirjaga ja internetipunkti kasutamise taotlusi. Oma
pöördumises soovite järgnevat informatsiooni:
1. Millistel põhjustel ja millisele õiguslikule alusele tuginedes on vangla jätnud kõnealusele
teabenõudele vastamata osas, mis puudutab ajalehtede jagamise graafikut koos seletuskirjaga
ja internetipunkti kasutamise taotlusi?
2. Palume edastada omapoolsed selgitused ja põhjendused, mida peate antud asjas vajalikuks
lisada.
Tallinna Vangla annab teada, et 30.07.2015 vastusega nr 2-1/15/22394-2 on xxxxxxxxxxxxx
pöördumisele vastatud ajalehtede jagamise graafiku osas. Vangla vastuse edastame Teile
lisana. Kontrollimisel selgus, et Tallinna Vanglal puuduvad andmed pöördumistest, milles
xxxxxxxxxxxxxx soovib saada koopiaid internetipunkti kasutamiseks esitatud avaldustest,
mistõttu pole olnud võimalik viidatud pöördumisi ka lahendada.
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 selgunud, et vangla on edastanud xxxxxxxxxxxxxxxxx teabe
ajalehtede jagamise kohta, siis jätab inspektsioon vaide selles osas rahuldamata.
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Mis puudutab teabenõuet, milles xxxxxxxxxxxxx soovib koopiaid 09.06.2015 ja 10.06.2015
internetipunkti kasutamiseks esitatud taotlustest, siis on vangla selgitanud, et nende valduses ei
ole nimetatud teabenõuet.
Järelevalvet teostades selgitab Andmekaitse Inspektsioon välja, kas teabenõue on täidetud
seadusega ettenähtud korras, tähtajal ja viisil, või kas teabenõude täitmisest keeldumine on
olnud seadusekohane. Andmekaitse Inspektsiooni pädevuses ei ole teha teabevaldajale
ettekirjutusi dokumentide otsimiseks, mistõttu jätab inspektsioon vaide rahuldamata ka
internetipunkti kasutamise taotluste osas.

Helina-Aleksandra Lettens
vaneminspektor
peadirektori volitusel
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