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

 

Xxx 

 
Aadress: Xxx 

 
RESOLUTSIOON: 
Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lõike 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: 

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: 

 

Xxx (vaide esitaja) pöördus Andmekaitse Inspektsiooni vaidega Viru Vanglale esitatud 
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teabenõuetele vastamisega seonduvalt. 

 

Vaide kohaselt esitas vaide esitaja 27.10.2019, 01.11.2019, 10.11.2019, 11.11.2019 ja 

13.11.2019 Viru Vanglale erinevad teabenõuded. 

 

20.12.2019 vastas Viru Vangla Andmekaitse Inspektsiooni järelepärimisele. 

 

VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED: 
Vaide kohaselt märgib vaide esitaja järgmist: 

 

Käesolevaga vaidlustan Viru Vangla tegevuse, mitte vastata minu teabenõuetele! Järgnevalt 

toon välja kuupäevaliselt esitatud teabenõuded, millele tänaseni vastust saanud ei ole! 

 

1) 27.10.2019 teabenõue, milles soovisin koopiat 13.10.2019 otsusest, mille kohaselt olen 

töövõimeline! 

2) 27.10.2019 teabenõue, milles soovisin teavet vastuses 6-9/18275-4 „avaliku huvi“ 

kohta! 

3) 27.10.2019 teabenõue, milles soovisin teavet vastuses 6-9/18275-4 mainitud „keelatud 

esemete“ kohta! 

4) 27.10.2019 teabenõue, milles soovisin koopiat 2018 seisukohast seoses töötamisega! 

5) 01.11.2019 teabenõue, milles soovisin piltide koopiaid (värvilisi)! 

6) 10.11.2019 teabenõue, milles soovisin teavet vangla vahendusel ostetavate telerite 

„SAMSUNG“ hindade ja tooteinfode kohta! 

7) 11.11.2019 teabenõue, milles soovisin koopiat minult 15.09.2019 ära võetud „kirja 

vastustest“ (täpsemalt tekstist, teisel pool oli pilt)! 

8) 13.11.2019 teabenõue, milles soovisin koopiat vangla päringust kohtule! 

 

Soovin, et teeksite Viru Vanglale ettekirjutuse seadusliku olukorra taastamiseks (et saaksin 

soovitud teabe)! 

 

Kinnitan, et vaieldavas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust! 

 

TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED: 
Viru Vangla vastas järelepärimisele järgmiselt: 

 

Viru Vanglas registreeriti 04.12.2019 Andmekaitse Inspektsiooni pöördumine, mille kohaselt 

on Xxx esitanud vaide seoses tema pöördumistele vastamata jätmisega. Käesolevale 

vastuskirjale on lisatud vangla vastused Xxxi järgmistele pöördumistele: 

 

1. 27.10.2019 teabenõue, milles sooviti koopiat 13.10.2019 otsusest, mille kohaselt on 

vaide esitaja töövõimeline (LISA 1). 

2. 27.10.2019 teabenõue, milles sooviti teavet vastuses 6-9/18275-4 „avaliku huvi kohta 

(LISA 2 p 4). 

3. 27.10.2019 teabenõue, milles sooviti teavet vastuses 6-9/18275-4 nimetatud „keelatud 

esemete“ kohta (LISA 2 p 3). 

4. 27.10.2019 teabenõue, milles sooviti koopiat 2018 seisukohast seoses töötamisega 

(LISA 2 p 5).  

5. 01.11.2019 teabenõue, milles sooviti värvilisi piltide koopiaid (LISA 3). 

6. 10.11.2019 teabenõue, milles sooviti teavet vangla vahendusel ostetavate telerite 

„SAMSUNG“ hindade ja tooteinfode kohta (LISA 4). 

7. 11.11.2019 teabenõue, milles sooviti koopiat vaide esitajalt 15.09.2019 ära võetud 

kirja vastustest (LISA 5). 

8. 13.11.2019 teabenõue, milles sooviti koopiat vangla päringust kohtule (LISA 6). 
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Vabandame viivituse eest. 

 

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED: 
 

Viru Vangla vastusest selgub, et teabenõudele number 1 on vastatud kuupäeval 31.10.2019, 

teabenõuetele number 2, 3 ja 4 on vastatud kuupäeval 27.11.2019, teabenõudele number 5 on 

vastatud kuupäeval 03.12.2019, teabenõudele number 6 on vastatud kuupäeval 28.11.2019, 

teabenõudele number 7 on vastatud kuupäeval 20.12.2019 ning teabenõudele number 8 on 

vastatud kuupäeval 19.12.2019. 

 

Teabevaldaja on vaide esitajale nüüdseks seega vastanud. Osa vastuseid on edastatud 

hilinemisega, kuid teabenõuded on siiski täidetud. Kuna vaide esitaja on soovitud teabe 

saanud ning tema õiguste rikkumist enam ei esine,  jätab inspektsioon vaide rahuldamata. 
 
 

 

Lugupidamisega 

 

 

Signe Kerge 

vaneminspektor 

peadirektori volitusel 


