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RESOLUTSIOON: 
Haldusmenetluse seaduse (HMS) § 85 punkti 4 alusel  

otsustan: 
 
jätta vaie rahuldamata. 
 
 
VAIDLUSTAMISVIIDE: 
Vaide esitaja saab käesoleva otsuse vaidlustada 30 päeva jooksul, esitades 
halduskohtumenetluse seadustiku kohase kaebuse Tallinna Halduskohtusse.  
 
 
FAKTILISED ASJAOLUD: 
29.09.2017 esitas xxx Andmekaitse Inspektsioonile kaebuse, milles väidab, et on isikuandmete 

töötleja ja nõuab, et vangla tagaks tingimused selliseks tegevuseks.  
03.10.2017 koostas Andmekaitse Inspektsioon kaebuse läbi vaatamata jätmise teate nr 2.1.-

1/17/2014, milles selgitas järgmist: Andmekaitse Inspektsioon (inspektsioon) sai 29.09.2017 

Teie pöördumise, milles märgite, et olete isikuandmete töötleja ning peate kasutusele võtma 

vastavad turvameetmed isikuandmete kaitseks ja ära hoidma andmete omavolilist lugemist. 

Oma pöördumises taotlete vanglale ettekirjutuse tegemist isikuandmete kaitse seaduse (IKS) 

paremaks täimiseks ning vangla kambrisse vastava kapi paigaldamist, mis oleks koodiga või 

võtmega minilukk vms.   

 

Selgitan Teile, et vangistuse täideviimisel kehtib eriseadus, vangistusseadus (VangS). Käesolev 

seadus sätestab vangistuse, aresti ja eelvangistuse täideviimise korra ning korralduse. Juhin 

Teie tähelepanu, et kinnipeetava olmeküsimuste lahendamine vanglas on sätestatud ka vangla 

kodukorras. Vastavalt VangS § 105 lõikes 21 sätestatule ja vanglas kehtestatud kodukorrale 

kinnipeetav kontakteerub oma olmeküsimuste lahendamise probleemiga suuliselt 

vanglateenistuse ametnikuga (sh kinnipeetava isiklike esemete hoidmine kambris). Kui olukord 

nõuab, laseb ametnik kirjutada ja võtab vastu kirjaliku pöördumise. 
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Juhin Teie tähelepanu, et vangla kambri sisustuse loeteluga Teil on võimalik tutvuda vangla 

sisekorraeeskirjas ning soovi korral teha selle kohta omapoolsed ettepanekud 

vanglateenistusele.  

 

Tuginedes ülaltoodule soovitan Teil veelkord tutvuda Tartu Vangla kodukorras, vangla 

sisekorraeeskirjas ja VangS-s sätestatuga. Vajadusel Teil on võimalik kontakteeruda oma 

kontaktisikuga ülalpool mainitud küsimuste täpsustamisel.  Juhul, kui Te ei ole nõus vangla 

kodukorras, vangla  sisekorraeeskirjas või VangS-s sätestatuga on Teil õigus esitada  

vastavasisuline vaie vangla direktorile või Justiitsministeeriumile. Siinjuures pean vajalikuks 

selgitada Teile, et vastavalt VangS-s sätestatule teostab vangla haldusaktide ja toimingute üle 

teenistusliku järelevalvet Justiitsministeerium, mitte inspektsioon. 

 
27.04.2017 esitas xxx vaide Andmekaitse Inspektsiooni kaebuse läbi vaatamata jätmise  03.10.2017 

nr 2.1.-1/17/2014 peale. 
 
VAIDE ESITAJA  SELETUS JA NÕUE:  

1) Vaidlustatava haldusakti või toimingu sisu: 03.10.2017.a.a nr 2.1.-1/17/2014, millega 
jäeti kaebus läbi vaatamata. 

2) Vaide esitamise põhjused: AKI ülesanded on IKS § 33 lg 1,2 jne sätestatud ning siia 
hulka kuulub soovitused jne. 
2.1 isikuandmete töötleja olen vastavalt IKS. 
2.2 tegemist on teiste isikute põhiõiguste ja vabadusega ning eelkõige õigus eraelu 
puutumatusele. 
2.3 taotlesin vanglale ettekirjutuse tegemist sikuandmete kaitse seaduse paremaks 
täitmiseks vms. 
2.4 samuti töötlen delikaatseid isikuandmeid mis vajavad tugevamat kaitset. 
2.5 sellega leian, et AKI saab teha ettekirjutusi vanglale, et isikute k.a kinni peetud 
isikute isikuandmed k.a delikaatsed oleks kaitstud sellisel viisil, et kolmandatel isikutel 
ligipääs antud andmetele on välistatud.  
2.6 tõepoolest ei saa sundida vanglat, et paigaldataks kapid, kuid soovitusi seaduse 
paremaks rakendamiseks saab teha, sest seadus seda ei keela. 

 
3) Taotlen: ettekirjutuse tegemist asja uueks otsustamiseks ja kaebus läbi vaadata. 

 
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED: 
 
Olen tutvunud vaidlustatud menetlusega ja leian, et kaebuse läbi vaatamata jätmise teade 

03.10.2017 nr 2.1.-1/17/2014 on õiguspärane.  

 

Oma otsuses tuginen järgnevale:  
Vaide esitaja kinnitab, et on isikuandmete sh delikaatsete isikuandmete töötleja. Seega ei saa sellise 

andmetöötluse eest vastutada vangla, sest isikuandmete kaitse seadus paneb andmete turvalise 

töötlemise tagamise kohustuse andmete töötlejale ja mitte kolmandale isikule, kes andmete 

töötlemisega seotud ei ole. Muuhulgas on isikuandmete kaitse seaduses kohustus delikaatsete 

isikuandmete töötlemine Andmekaitse Inspektsioonis registreerida (va IKS § 2 sätestatud erandid). 

Ilma vastava registreeringuta andmete töötlemine on isikuandmete kaitse seaduse § 42 kohaselt 

väärtegu, mille eest on võimalik füüsilist isikut karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.  

Seega ei saa konkreetsel juhul vangla olla kohustava haldusakti adressaat isikuandmete töötlemise 

kontekstis. 

Kaebuse läbi vaatamata jätmise teates on vaide esitajale selgitatud:  

Selgitan Teile, et vangistuse täideviimisel kehtib eriseadus, vangistusseadus (VangS). Käesolev 

seadus sätestab vangistuse, aresti ja eelvangistuse täideviimise korra ning korralduse. Juhin 

Teie tähelepanu, et kinnipeetava olmeküsimuste lahendamine vanglas on sätestatud ka vangla 

kodukorras. Vastavalt VangS § 105 lõikes 21 sätestatule ja vanglas kehtestatud kodukorrale 

kinnipeetav kontakteerub oma olmeküsimuste lahendamise probleemiga suuliselt 

vanglateenistuse ametnikuga (sh kinnipeetava isiklike esemete hoidmine kambris). Kui olukord 
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nõuab, laseb ametnik kirjutada ja võtab vastu kirjaliku pöördumise. 

 

Juhin Teie tähelepanu, et vangla kambri sisustuse loeteluga Teil on võimalik tutvuda vangla 

sisekorraeeskirjas ning soovi korral teha selle kohta omapoolsed ettepanekud 

vanglateenistusele.  

 

Tulenevalt eeltoodust ja asjaolust, et delikaatsete isikuandmete töötlemine on keelatud, kui see 

on registreerimata, peab vaide esitaja ebaseadusliku tegevuse lõpetama. Kaebustega, mis 

puudutavad vangla kambri sisustuse loetelu on võimalik pöörduda vangla direktori või 

Justiitsministeeriumi poole.  
 
 
 
 
 
Viljar Peep 

peadirektor 


