ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST

VAIDEOTSUS
avaliku teabe asjas nr 2.1-3/16/936

Otsuse tegija

Andmekaitse Inspektsiooni
Aleksandra Lettens

vaneminspektor

Otsuse tegemise aeg ja koht

27.06.2016, Tallinnas

Vaide esitamise aeg

12.05.2016

Teabevaldaja

Tartu Vangla,
aadress: Turu 56, 51014 Tartu
e-posti aadress: tartu.vangla@just.ee

Vaide esitaja

xxxxxxxxxxx,
aadress: xxxxxxxxxxxxxxx

Helina-

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 xxxxxxxxxxxxx vaie Tartu Vangla tegevuse peale
teabenõudele vastamisel.
Vaide kohaselt esitas xxxxxxxxxxx 28.04.2016 ja 04.05.2016 vanglale telefoniandmed ning
soovis sellest koopiat; 01.05.2016 esitas taotluse pikaajaliseks kokkusaamiseks ning soovis
sellest koopiat; 03.05.2016 esitas lisa pikaajalise kokkusaamise taotluse juurde ning soovis
sellest koopiat. Vaide esitaja sõnade kohaselt ei ole vangla ülaltoodud koopiad väljastanud.
Inspektsioon koostas Tartu Vanglale järelepärimise selgitamaks vaides toodud asjaolusid.

Väike-Ameerika 19 / 10129 Tallinn / 627 4135 / info@aki.ee / www.aki.ee
Registrikood 70004235

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST

VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED:
Edastasin telefoniandmed vanglateenistuse ametnikule 28.04.16.a. ning 04.05.16.a. Tartu
Vanglale. Veel edastasin taotluse pikaajaliseks kokkusaamiseks 01.05.16.a. ning lisa
03.05.16.a. Tartu Vanglale. Kõigist nendest soovisin koopiaid.
On ebareaalne, et AVTS seadusest kinni ei peata. Rikutud on AVTS mis on kohustuslikud ka
vanglaametnikele. On raskesti mõistetav asjaolu, et ametnikud ei suuda täita AVTS seadust.
Antud ametnike tuleks koolitada, vms.
Taotlen ettekirjutuse tegemist kohustada Tartu Vanglal väljastada koopiad ning hoiatada, et
ollakse tähelepanelikumad ja hoolsad. Samuti ettepanekuid ja soovitusi antud ametnike
koolitamises, vms, et teabele juurdepääs oleks tähtaegne ning täidetud seaduses ettenähtud
korras.
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED:
Teavitame Andmekaitse Inspektsiooni, et Tartu Vangla väljastas 03.06.2016 xxxxxxxxxxxx
varasemalt ekslikult märkamata ja temale väljastamata jäänud koopiad. Kinnitame, et vanglal
puudus tahtlus koopiate mitteväljastamisel, samuti xxxxxxxxxxxxxxx ei pöördunud vangla poole
järelepärimisega õigeaegselt väljastamata koopiate kohta, mis oleks võimaldanud vanglal
koheselt oma eksitust heastada ja soovitud koopiad xxxxxxxxxxxx väljastada.
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED:
Kuna vaidemenetluse käigus on teabenõue täidetud ja küsitud teave teabenõudjale väljastatud,
jätab Andmekaitse Inspektsioon antud vaide rahuldamata.

Helina-Aleksandra Lettens
vaneminspektor
peadirektori volitusel
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