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VAIDEOTSUS 
avaliku teabe asjas nr 2.1-3/16/451 

 

 
Otsuse tegija 

 
Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina-
Aleksandra Lettens 
 

Otsuse tegemise aeg ja koht 
 
06.04.2016, Tallinnas 
 

 
Vaide esitamise aeg 
 

 
04.03.2016 

Teabevaldaja 

Tallinna Vangla,  

aadress: Magasini 35, 10138 Tallinn 

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

Vaide esitaja 
xxxxxxxxxxxx,  

aadress: xxxxxxxxxxxxxx 

 
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 xxxxxxxxxxx vaie Tallinna Vangla tegevuse peale 

teabenõudele vastamisel.  

 

Vaide kohaselt esitas xxxxxxxxxxx 21.02.2016 Tallinna Vanglale teabenõude, milles palus 

väljastada koopia ventilatsiooni kontrollaktist ning koopia esitatud teabenõudest. Vaide esitaja 

sõnade kohaselt on nimetatud teabenõue täitmata. 
 
Andmekaitse Inspektsioon koostas Tallinna Vanglale järelepärimise selgitamaks vaides toodud 
asjaolusid. 
 
VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED: 
Esitasin vanglale (Tallinna Vangla), 21.02.2016. teabenõude, milles palusin koopiat 

ventilatsiooni kontrollaktist. Ühtlasi palusin koopiat esitatud teabenõudest. Tänaseks ei ole ma 

saanud koopiat ega vastust. 

 

mailto:talv.info@just.ee


2 (2) 

Minu poolt palutud teave peab vanglal olemas olema ning vangla peab selle mulle väljastama. 

Kui seda vanglal ei ole, oleks pidanud sellest mulle seaduses sätestatud aja jooksul teatama või 

pikendama teabenõudele vastamise tähtaega. Samuti on vanglal kohustus väljastada esitatud 

dokumendist koopia, kui esitaja on selleks soovi avaldanud. 

 

Palun teha Tallinna Vanglale ettekirjutus, minu poolt palutud informatsiooni väljastamiseks. 
 
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED: 
Esitasite 22.03.2016 Tallinna Vanglale järelepärimise seoses xxxxxxxxxx vaidega vangla 

tegevuse peale teabenõudele vastamisel. Vaide kohaselt on vangla jätnud vastamata isiku 

21.02.2016 teabenõudele, milles ta palus väljastada koopia ventilatsiooni kontrollaktist ning 

koopia esitatud teabenõudest.  

 

Sellega seoses küsite, kas vangla valduses on xxxxxxxxxxxxx küsitud dokument ning millistel 

põhjustel on vangla jätnud teabenõude täitmata osas, mis puudutab xxxxxxxxxxxxx enda poolt 

esitatud teabenõudest koopia saamist.  

 

Selgitame, et xxxxxxxxxxxx 21.02.2016 pöördumisele on vastatud 14.03.2016, ekslikult käsitleti 

teabenõuet esialgu märgukirjana. Vastavalt Tallinna Vangla territooriumil hooldus- ja 

haldustöid tegeva Hooldus Plussi andmetele ei ole isikule tema soovitud dokumenti esitada, 

sest taolisi kontrollakte ei koostata. Seda selgitati ka vangla vastuskirjas. 14.03.2016 

vastuskirjale on lisatud isiku enda pöördumise koopia.  

 
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED: 
Kuna käesoleva vaide esemeks on teabenõudele mitte reageerimine ning vaidemenetluse käigus 

on teabenõudele vastatud, siis jätab Andmekaitse Inspektsioon antud vaide rahuldamata. 

 

 

 

Helina-Aleksandra Lettens 

vaneminspektor 
peadirektori volitusel 


