


Harku ja Murru Vanglale 10.06.15.a. nr: xxxxxxxxxx. 15.06.15.a. mulle vastati, et ei vanglal
ega Justiitsministeeriumil ei ole fotosid???

Harku  ja  Murru  Vangla  vastab,  et  tutvudes  31.08.05.a.  käskkirjaga  226-k,  ei  nähtu,  et
lühiajalisel väljaviimisel oleks toimunud ametlikku fotografeerimist millest nähtuvalt ei ole
fotosid,  jne?  Mina  mäletan  väga  selgelt,  et  tehti  kõigist  fotosid  seega  on  tegemist
isikuandmetega. Ja isegi ei otsita neid???

Soovin  ettekirjutuse  tegemist  kohustada  Harku  ja  Murru  Vanglal  tegema kõik  võimaliku
väljastada  fotod  ja  kõik  võimalikud  andmekandjatelt seda  otsida  ning  uurida  nende
võimalikest asukohtadest.

TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED:
Andmekaitse Inspektsioon ei pidanud vajalikuks Harku ja Murru Vanglalt selgitusi küsida.

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. 

Vaidele kaasa pandud materjalidest nähtub, et Harku ja Murru Vanglal puuduvad nimetatud
fotod  ja  neid  ei  ole  ka  Justiitsministeeriumi  arhiivides.  Samuti  on  vangla  selgitanud,  et
31.08.2005  toimunud  väljaviimisel  ei  toimunud  ametlikku  fotografeerimist.  Kui  antud
sündmust fotografeeris mõni vangla töötaja (enda tarbeks), siis ei tähenda see seda, et vangla
on nende fotode suhtes teabevaldaja.

Tulenevalt AvTS § 23 lg 1 punktist 2 keeldub teabevaldaja teabenõude täitmisest, kui ta ei
valda taotletavat teavet ega tea, kes seda valdab, ning tal  ei ole võimalik taotletava teabe
valdajat kindlaks teha.

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  hinnata,  kas  Harku  ja
Murru  Vangla  peab  valdama  küsitud  teavet.  Samuti  ei ole  inspektsiooni  pädevuses  teha
teabevaldajale ettekirjutusi küsitud teabe otsimiseks.
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