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Otsuse tegija 

 

Andmekaitse Inspektsioon 

 

Otsuse tegemise aeg ja koht 

 

03.02.2020 Tallinnas 

 

Vaide esitamise aeg 07.01.2020 

Teabevaldaja 

Viru Vangla 

aadress: Ülesõidu 1, 41536 Jõhvi 

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

Vaide esitaja (teabenõudja) 

 

xxx 

aadress: xxx 

 

 
 
RESOLUTSIOON: 
avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lg 1 punkti 1 ning haldusmenetluse seaduse (HMS) § 85 

punkti 4 alusel  

 

1) jätta vaie rahuldamata; 

2) teha vaideotsus teatavaks vaide esitajale ja teabevaldajale. 

 

VAIDLUSTAMISVIIDE: 
Kui Andmekaitse Inspektsioon jätab vaide rahuldamata, siis on vaide esitajal õigus pöörduda 

teabevaldaja vastu halduskohtusse (AvTS § 46 (2)). Vaide esitaja saab 30 päeva jooksul 

pöörduda halduskohtusse, kui Andmekaitse Inspektsioon rikkus menetlemisel vaide esitaja 

õigusi muul viisil. 

 

FAKTILISED ASJAOLUD: 

Vaide esitaja esitas ajavahemikul 12.12.2019-29.12.2019 üheksa teabenõuet Viru Vanglale. 

Vaide esitamise ajaks ei olnud vangla vaide esitajale vastanud. 

 

VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED: 

Käesolevaga esitan kuupäevaliselt Viru Vanglale esitatud teabenõuded, millele ei ole vastatud: 

1) 12.12.2019 teabenõue, milles soovisin koopiaid dokumentidest, mille allkirjastasin 

12.12.2019 neuroloogile minnes;  

2) 19.12.2019 teabenõue, milles soovisin dr. xxx allkirjaga töövõime hindamise tõendi koopiat;  

3) 22.12.2019 teabenõue, milles soovisin koopiat 15.07.2019 pöördumisest  

4) 27.12.2019 teabenõue, milles soovisin infot allkirjaõiguse kinnitamise kohta;  
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5) 27.12.2019 teabenõue, milles soovisin koopiat med.os. korraldusest laenata võimlemis ja 

massaažirulle;  

6) 27.12.2019 teabenõue, milles soovisin ametnike nimesid, kes viibisid alasti läbiotsimise 

juures;  

7) 29.12.2019 teabenõue, milles soovisin infot seoses üksikvangistusega;  

8) 29.12.2019 teabenõue, milles soovisin teada, et mis kuupäeval suvatseb vangla vastata minu 

10.11.2019 pöördumisele;  

9) 29.12.2019 teabenõue, milles soovisin infot, et mida on ette võetud üksusejuhi omavoli 

takistamiseks. 

Soovin, et teeksite vanglale ettekirjutuse seadusliku olukorra taastamiseks, et saaksin soovitud 

teabe! 

 

TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED: 

Viru Vanglas registreeriti 17.01.2020 Andmekaitse Inspektsiooni pöördumine, mille kohaselt on 

xxx esitanud vaide seoses tema pöördumistele vastamata jätmisega. Käesolevale vastuskirjale 

on lisatud vangla vastused xxx järgmistele pöördumistele:  

1) 12.12.2019 teabenõue, milles soovisin koopiaid dokumentidest, mille allkirjastasin 

12.12.2019 neuroloogile minnes (Lisa 1);  

2) 19.12.2019 teabenõue, milles soovisin dr. xxx allkirjaga töövõime hindamise tõendi koopiat 

(Lisa 2);  

3) 22.12.2019 teabenõue, milles soovisin koopiat 15.07.2019 pöördumisest (Lisa 3);  

4) 27.12.2019 teabenõue, milles soovisin infot allkirjaõiguse kinnitamise kohta (Lisa 4 p 6); 

5) 27.12.2019 teabenõue, milles soovisin koopiat med.os. korraldusest laenata võimlemis ja 

massaažirulle (Lisa 5);  

6) 27.12.2019 teabenõue, milles soovisin ametnike nimesid, kes viibisid alasti läbiotsimise 

juures (Lisa 4 p 5); 

7) 29.12.2019 teabenõue, milles soovisin infot seoses üksikvangistusega (Lisa 6);  

8) 29.12.2019 teabenõue, milles soovisin teada, et mis kuupäeval suvatseb vangla vastata minu 

10.11.2019 pöördumisele (Lisa 7, 3. lõige);  

9) 29.12.2019 teabenõue, milles soovisin infot, et mida on ette võetud üksuse juhi omavoli 

takistamiseks (Lisa 8 p 5). 

 

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED: 

Viru Vangla vastusest nähtub, et kõikidele vaide esitaja pöördumistele on vastatud, mistõttu 

vaide rahuldamiseks alust ei ole. Vaide esitaja on oma pöördumised küll pealkirjastanud 

teabenõuetena, kuid sisuliselt need seda ei ole. Pöördumist kvalifitseeritakse (ja sellele 

vastatakse) ikka sisu, mitte pealkirja järgi. Seetõttu ei ole vaide esitajal mõtet vanglat ega 

Andmekaitse Inspektsiooni eksitada sellega, et pealkirjastab oma pöördumised teabenõudena 

ning siis esitab vaide. Vaide saab Andmekaitse Inspektsioonile esitada üksnes avaliku teabe 

väljastamise taotluse, st sisulises mõttes teabenõude, täitmata jätmise peale.  

 

Enda poolt esitatud dokumendist koopia küsimine on koopia tegemise taotlus, mitte teabenõue. 

Enda terviseandmetega seotud nõuded on andmete küsimine iseenda kohta, mida menetletakse 

isikuandmete kaitse seaduse järgi. Info küsimine millegi kohta (millal toimub, miks toimub, 

kuidas toimub) on selgitustaotlus. Neil juhtudel ei kohaldu teabenõude puhul ette nähtud 5-

tööpäevane tähtaeg.  

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

vaneminspektor 

peadirektori volitusel 

 


