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VAIDEOTSUS 
avaliku teabe asjas nr 2.1-3/16/722 

 

 
Otsuse tegija 

 
Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina-
Aleksandra Lettens 
 

Otsuse tegemise aeg ja koht 
 
01.06.2016, Tallinnas 
 

 
Vaide esitamise aeg 
 

 
14.04.2016 

Teabevaldaja 

Tallinna Vangla,  

aadress: Magasini 35, 10138 Tallinn 

e-posti aadress: talv.info@just.ee  

 
Vaide esitaja 

 

xxxxxxxxxxxxx,  

aadress:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
RESOLUTSIOON: 
Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lg 1 punkti 1 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 xxxxxxxxxxxxxx vaie Tallinna Vangla tegevuse peale 

teabenõudele vastamisel.  

 

Vaide kohaselt esitas xxxxxxxxxxxxx 30.03.2016 Tallinna Vanglale teabenõude, milles palus 

väljastada info selle kohta, mis kell jõudis teda kohtust vanglasse transportinud buss 12.02.2016 

Tallinna Vanglasse. Vaide esitaja väidete kohaselt ei ole vangla teabenõudele vastanud. 

 

Andmekaitse Inspektsioon koostas Tallinna Vanglale järelepärimise selgitamaks vaides toodud 

asjaolusid. 

 
VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED: 
Esitasin Tallinna Vanglale 30.03.2016 teabenõude, milles soovisin teada, mis kell mind 

12.02.2016, kohtust vanglasse tagasi toodi. Tänaseks ma vastust saanud ei ole. St vangla on 
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rikkunud seadusega sätestatud imperatiivset tähtaega ja piiranud õigusvastaselt minu PS §-st 

44 tulenevat põhiõigust. Vajan eelpool nimetatud teavet oma õiguste kaitsel kohtumenetluses. 

 

Palun teha Tallinna Vanglale ettekirjutus minu teabenõudele vastamiseks. 
 
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED: 
Tallinna Vangla on registreerinud 02.05.2016 pöördumise nr 2-1/16/11966-1, milles antakse 

teada, et Andmekaitse Inspektsiooni laekus xxxxxxxxxxxxxxxx vaie Tallinna Vangla tegevuse 

peale teabenõudele vastamisel. Vaide esitaja väidete kohaselt ei ole vangla vastanud 

xxxxxxxxxx 30.03.2016 esitatud teabenõudele. Eeltooduga seoses palub Andmekaitse 

Inspektsioon edastada vastused küsimustele:  

 

1. Millistel põhjustel on Tallinna Vangla jätnud kõnealuse teabenõude täitmata?  

2. Kas Tallinna Vanglal on dokumenteeritud kujul teabenõudes küsitud teave?  

3. Kas kõnealusele teabele kehtivad juurdepääsupiirangud? Kui jah, siis millised ja millistel 

põhjustel?  

4. Palume edastada omapoolsed selgitused ja põhjendused, mida peate antud asjas vajalikuks 

lisada.  

 

Edastame soovitud informatsiooni järgmiselt:  

1. Tallinna Vangla täitis xxxxxxxxxxxx 30.03.2016 esitatud teabenõude nr 5-18/16/9356-1 

04.04.2016 vastuskirjaga nr 5-18/16/9356-2. xxxxxxxxxxxx edastati nimetatud vastuskiri 

05.04.2016, mida ta on kinnitanud oma allkirjaga ja märkega „Sain kätte 5.04.2016“. Ühtlasi 

on talle sama vastuskirjaga edastatud soovitud koopia teabenõudest. 

2. Tallinna Vanglal on elektroonselt dokumenteeritud kujul (vangiregister ja vastav tabel) 

olemas teabenõudes küsitud teave.  

3. Vastavalt vangistusseaduse § 52 (Juurdepääs vangiregistrile ja andmete väljastamine) lg-le 

4 väljastatakse kinnipeetavale, vahistatule, arestialusele ja kriminaalhooldusalusele nende 

kohta andmekogusse kantud andmeid digitaalselt või omakäeliselt allkirjastatud taotluse 

alusel. Eelpool nimetatud tabeli näol on tegemist ametnike tööalaseks kasutamiseks oleva 

tabeliga, milles samuti kõnealuse teabenõude täitmiseks vajaminev teave asus.  

4. xxxxxxxxxxx väide, tema poolt 30.03.2016 esitatud teabenõude täitmata jätmise kohta, ei 

vasta tõele. Kinnituseks edastame Teile vastuskirja koopia, millest nähtub teabenõude 

tähtaegne täitmine.  
 

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED: 
Kuna vaidemenetluse käigus on selgunud, et teabenõue on täidetud ja küsitud teave 

teabenõudjale väljastatud, jätab Andmekaitse Inspektsioon antud vaide rahuldamata. 

 

 

 

 

Helina-Aleksandra Lettens 

vaneminspektor 
peadirektori volitusel 


