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VAIDEOTSUS
avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/19/3622

Otsuse tegija

Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson

Otsuse tegemise aeg ja koht

21.10.2019 Tallinnas

Vaide esitamise aeg

09.10.2019 (registreeritud inspektsioonis 10.10.2019)

Vaidlustatav haldusakt või Andmekaitse
Inspektsioon
11.09.2019
toiming
uuendamata jätmise otsus nr 2.1-3/19/2518

Vaide esitaja

menetluse

Eraisik
aadress: Xxxxx xx, Xxxxxxxxxx
e-posti aadress: xxxxxxxxx@gmail.com

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
VAIDLUSTAMISVIIDE:
Vaide esitaja saab käesoleva otsuse vaidlustada 30 päeva
halduskohtumenetluse seadustiku kohase kaebuse halduskohtusse.

jooksul,

esitades

FAKTILISED ASJAOLUD:
1. Vaide esitaja esitas 10.08.2019 Andmekaitse Inspektsioonile vaide nr 2.1-3/19/2518
menetluse uuendamise taotluse.
2. 11.09.2019 jättis Andmekaitse Inspektsioon vaide esitaja 10.08.2019 menetluse
uuendamise
taotluse
rahuldamata,
kuna
09.09.2019
edastas
Tallinna
Tööstushariduskeskus vaide esitajale täiendavalt soovitud käskkirjad, mis edastati sama
meiliga ka Andmekaitse Inspektsioonile.
3. 09.10.2019 esitas vaide esitaja menetluse uuendamata jätmise otsuse peale vaide
põhjusel, et Tallinna Tööstushariduskeskus ei ole talle soovitud käskkirju edastanud.
Vaide esitaja väidab, et ei ole soovitud käskkirju kätte saanud.
Tatari tn 39 / 10134 Tallinn / 627 4135 / info@aki.ee / www.aki.ee
Registrikood 70004235

VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED:
Esitan Andmekaitse Inspektsioonile ja Tallinna Tööstushariduskeskusele vaide seoses
vaideotsusega nr 2.1.-3/19/2518
10.08.2019 esitasin Andmekaitse Inspektsioonile (AKI) taotluse vaideotsuse nr 2.1.-3/19/2518
tühistamiseks ning veelkordseks sekkumiseks, mis kohustaks Tallinna Tööstushariduskeskust
(TTHK) väljastama immatrikuleerimise käskkirjad nr 6.1-1/213 ja 6.1-1/218 põhjusel, et seda
pole tehtud.
11.09.2019 vastas AKI dokumendiga nr 2.1.-3/19/2518, et nende andmetel on TTHK minule
käskkirjad väljastanud. Lisaks on dokumendis kirjeldus, et käskkiri nr 6.1-1/213 on väljastatud
kinni kaetud sisuga ja käskkirja juurde on lisatud selgitus, et mina ei ole sellega seotud.
Käesoleva vaide esitan põhjusel, et TTHK ei ole nõutud käskkirjasid minu e-posti aadressile
väljastanud. Samamoodi nagu 10.08.2019 esitatud taotluses märkisin on ka praeguseni ainsaks
TTHK poolt väljastatud dokumendiks peale 16.06.2019 esitatud teabenõudeid jäänud
04.07.2019 saadud märguande vastus (Lisa 1). Immatrikuleerimise käskkirjasid nr 6.1-1/213
ja 6.1-1/218 pole ma TTHK-lt kunagi kordagi kätte saanud.
Eeltoodud põhjustel ja asjaolul, et Andmekaitse Inspektsioon esindab menetluses Tallinna
Tööstushariduskeskust nõuan:
1) Riigivastutuse seaduse § 6 lõikele 1 tuginedes Andmekaitse Inspektsioonilt otsuse nr
2.1.3/19/2518 tühistamist ja sekkumist, mis kohustaks Tallinna Tööstushariduskeskust
väljastama 2018/2019 õppeaasta immatrikuleerimise käskkirjad nr 6.1-1/213 ja 6.1-1/218,
milledest selguvad tegelikud faktilised asjaolud minu seotusest nendega.
2) Riigivastutuse seaduse § 5 lõikele 1 tuginedes Tallinna Tööstushariduskeskuselt käskkirja nr
6.11/213 väljastamata jätmist kujul nagu seda kavatsetakse Andmekaitse Inspektsiooni
11.09.2019 dokumendist nähtuva kirjelduse järgi teha -käskkirja sisu on kinni kaetud ja
käskkirja juurde on lisatud selgitus, et mina ei ole sellega seotud.
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED:
Andmekaitse Inspektsioon Tallinna Tööstushariduskeskus esindaja
Vaide esitaja on asunud vaides seisukohale, et Andmekaitse Inspektsioon esindab vaidluses
käskkirjade nr 213 ja 218 väljastamise menetluses Tallinna Tööstushariduskeskust. Siinkohal
pean vajalikuks vaide esitajale selgitada, et tulenevalt avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lg 1
punktist 1 teostab Andmekaitse Inspektsioon teabevaldajate üle riiklikku ja haldusjärelevalvet
nende poolt teabenõuete täitmisel ja teabe avalikustamisel. Seega ei esinda inspektsioon vaide
lahendamisel kumbagi poolt, vaid teostab erapooletult järelevalvet selle üle, kas teabevaldaja
(antud juhul Tallinna Tööstushariduskeskus) on täitnud teabenõude nõuetekohaselt.
Käskkirjade nr 6.1-1/213 ja 6.1-1/218 väljastamata jätmine
Vaides on vaide esitaja märkinud: „Käesoleva vaide esitan põhjusel, et TTHK ei ole nõutud
käskkirjasid minu e-posti aadressile väljastanud. Samamoodi nagu 10.08.2019 esitatud
taotluses märkisin on ka praeguseni ainsaks TTHK poolt väljastatud dokumendiks peale
16.06.2019 esitatud teabenõudeid jäänud 04.07.2019 saadud märguande vastus (Lisa 1).
2 (3)

Immatrikuleerimise käskkirjasid nr 6.1-1/213 ja 6.1-1/218 pole ma TTHK-lt kunagi kordagi
kätte saanud.“ Vaide esitaja palub Andmekaitse Inspektsioonil tühistada 11.09.2019 otsus nr
2.1-3/19/2518 ja kohustada Tallinna Tööstushariduskeskust väljastama eelnimetatud käskkirjad.
Eeltoodud nõue jääb Andmekaitse Inspektsioonile arusaamatuks. Andmekaitse Inspektsioon
jättis 11.09.2019 otsusega menetluse uuendamata põhjusel, et 09.09.2019 edastas Tallinna
Tööstushariduskeskus vaide esitaja poolt soovitud käskkirjad kujul, kus oli kinni kaetud teiste
õpilaste nimed. Käskkirjas, milles sisaldus ka vaide esitaja nimi, oli vaide esitaja nimi avalik.
Eeltoodust tulenevalt on vaide esitajale edastatud käskkirjad kujul, millest on nähtav/arusaadav,
milliste käskkirjadega on vaide esitaja seotud. Kuna käskkiri nr 213 vaide esitaja andmeid ei
sisaldanud, siis ei ole selles käskkirjas ühegi õpilase nime avalikustatud, sest vaide esitajal
puudub õigus saada teiste õpilaste andmeid.
Nimetatud dokumendid edastati Tallinna Tööstushariduskeskuse poolt vaide esitajale e-kirja
teel, mille koopia real oli ka Andmekaitse Inspektsiooni ametniku nimi. Kuna nimetatud kiri
koos lisadega jõudis Andmekaitse Inspektsiooni, siis on väheusutav, et see ei jõudnud vaide
esitajani, kuna kõik Andmekaitse Inspektsiooni poolt vaide esitaja samale aadressile edastatud
kirjad on jõudnud senini vaide esitajani. Kuna vaide esitaja soovitud käskkirjad edastas Tallinna
Tööstushariduskeskus 09.09.2019 vaide esitaja samale e-posti aadressile, siis jättis
Andmekaitse Inspektsioon menetluse uuendamata.
10.10.2019 vaides on vaide esitaja teavitanud nii Tallinna Tööstushariduskeskust kui
Andmekaitse Inspektsiooni, et Tallinna Tööstushariduskeskus ei ole vaide esitajale 09.09.2019
soovitud käskkirju edastanud. Peale nimetatud kirja saamist on Tallinna Tööstushariduskeskus
10.10.2019 veelkord edastanud vaide esitajale käskkirjad nr 6.1-1/213 ja 6.1-1/218, millest
koopia edastati ka Andmekaitse Inspektsioonile. Seega isegi juhul kui mingil tehnilisel
põhjusel, mis on küll väheusutav, ei jõudnud Tallinna Tööstushariduskeskuse poolt 09.09.2019
edastatud kiri vaide esitajani, siis on peale vaide esitamist 10.10.2019 on Tallinna
Tööstushariduskeskus edastatud käskkirjad veelkord vaide esitajale, millest tulenevalt on vaide
ese ära langenud.
Kuna Tallinna Tööstushariduskeskus on 10.10.2019 veelkord vaide esitajale soovitud
käskkirjad väljastanud kujul, kus on kinni kaetud ainult teiste õpilaste nimed, siis asub
Andmekaitse Inspektsioon seisukohale, et vaide ese on ära langenud, mistõttu jätab
Andmekaitse Inspektsioon vaide rahuldamata.

/allkirjastatud digitaalselt/
Elve Adamson
peainspektor
peadirektori volitusel
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