Koostasin selgitustaotluse Märtsi kuus 2015.a. Wismari Haigla, Wismari 15, Tallinn, 10136.
Lp. Tallinna Vangla direktor kinnitas märtsi kuus 2015a. Minu allkirja õigsust
(selgitustaotluse teisel poolel).
Tänase seisuga 05.05.2015.a. ei ole saanud Wismari Haiglast oma selgitustaotlusest koopiat.
Sellega on rikutud AVTS seadust. On rikutud AVTS § 45 lg 3 p 2, jms.
Et Wismari Haigla väljastaks minu poolt edastatud selgitustatlusest koopiat, ning
ettekirjutuse tegemist seadusliku olukorra taastamiseks.
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED:
Teatame, et Wismari Haigla nimele ei ole märtsikuus 2015.a. laekunud xxxxxxxxxxxx
selgitustaotlust.
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.
Esmalt soovib inspektsioon teabenõudjale selgitada, et AvTS § 5 lõike 2 kohaselt laienevad
eraõigusliku juriidilise isikule, antud juhul Wismari Haiglale, teabevaldaja kohustused, kui
isik täidab seaduse, haldusakti või lepingu alusel avalikke ülesandeid, sealhulgas osutab
haridus-, tervishoiu-, sotsiaal- või muid avalikke teenuseid, – ja seda üksnes teabe osas, mis
puudutab nende ülesannete täitmist.
Sama sätte lõike 3 kohaselt loetakse teabevaldajaks ka ettevõtjat, kes on kaubaturul valitsevas
seisundis, omab eri- või ainuõigust või loomulikku monopoli – teabe osas, mis puudutab
kaupade ja teenuste pakkumise tingimusi, hindu ja nende muudatusi; ning äriühingut selle
teabe osas, mis puudutab riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest avalike ülesannete
täitmiseks või toetusena antud vahendite kasutamist.
Teiseks soovib Andmekaitse Inspektsioon teabenõudjat teavitada asjaolust, et tulenevalt
haldusmenetluse seaduse §-st 75 tuleb vaie haldusaktile või toimingule esitada 30 päeva
jooksul, kui seadus ei sätesta teisiti, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist
või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama. Vastavalt haldusmenetluse seaduse §
79 lg 1 punktile 3 tagastab haldusorgan vaide, kui mööda on lastud vaide esitamise tähtaeg
ning seda ei ennistata. Mistõttu on inspektsioonile vaide esitamisel oluline märkida täpne
kuupäev, millal teabenõue teabevaldajale esitati.
Kuna antud vaidemenetluse käigus on selgunud, et Wismari Haigla valduses ei ole küsitud
teavet, siis jätab Andmekaitse Inspektsioon vaide rahuldamata.
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