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VAIDEOTSUS 
avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/19/2833 

 

 
Otsuse tegija 

 
Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Signe Kerge 
 

Otsuse tegemise aeg ja koht 
 
28.01.2020 Tallinnas 
 

 
Vaide esitamise aeg 
 
Teabevaldaja 

 
19.12.2019 
 
Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus 

 
 
 
Vaide esitaja 

Aadress: Uus-Tatari tn 25, 10134, Tallinn 

e-posti aadress: info@tehik.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 Tervise ja Heaolu 

Infosüsteemide Keskuse peale teabenõudena pealkirjastatud järgmiste pöördumistega 

seonduvalt: 

 

08.12.2019 soovis teavet enda tervisekaardi kohta perioodil 23.07.2019 – 06.08.2019 (kes 

vaatasid tervisekaarti, kes lisasid, kustutasid või muutsid terviseandmeid). 

 

09.12.2019 soovis 09.12.2019 „kompuuteruuringu“ tulemusi (pildid, raviplaan jne). 



 

2 (2) 

 

Vaide esitaja sõnul pole ta vastust saanud.  

 

TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED: 
27.12.2019 vastas Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (edaspidi TEHIK) Andmekaitse 

Inspektsiooni järelepärimisele. 

 

TEHIKu selgitusel olid pöördumised allkirjastatud omakäeliselt. TEHIK on 12.12.2019 

saatnud isikule posti teel isikule vastuskirja, milles selgitab, et tervise infosüsteemi 

põhimääruse1 § 15 kohaselt ei ole võimalik infosüsteemis olevaid andmeid omakäeliselt 

allkirjastatud pöördumise alusel väljastada. Selleks peab isikusamasus olema tuvastatud 

pädeva ametiisiku poolt, kelleks notariseaduse § 53 lg 1 p 7 alusel võib olla vangladirektor 

kinnipeetava või vahistatu allkirja õigsuse kinnitamisel. 

Vastust ega täiendavat infot TEHIKule edastatud ei ole, mistõttu ei ole olnud seni võimalik 

isikule tema poolt soovitud andmeid väljastada. 

 

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED: 
 

Teabenõue on olemuselt igaühe õigus küsida asutustelt välja avalikku teavet. Teabenõude 

menetlus toimub avaliku teabe seaduse alusel. Kui inimene soovib saada tema enda kohta 

käivat infot, on tegemist isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 15 sätestatud taotlusega. 

Sellisele taotlusele vastamist reguleerib isikuandmete kaitse üldmäärus. Erinevalt 

teabenõudest on isiku enda kohta käiva info väljastamiseks aega 30 päeva ning vajalik on 

tuvastada, et andmeid küsib tõepoolest andmesubjekt ise (või tema esindaja).  

 

Tervise infosüsteemi põhimäärusega on täpsustatud, kuidas tuvastatakse andmesubjekti isik 

tema isikuandmete väljastamisel. Omakäeline allkiri küll kinnitab tahteavaldust, kuid ei ole 

isikusamasuse tuvastamise vahend. Seetõttu ongi põhimääruses ette nähtud, et vangladirektor 

peab tuvastama ja kinnitama taotlusele allkirja andnud  (kinnipeetava) isikusamasuse.  

 

Antud juhul on TEHIK käitunud õigusaktide kohaselt, st 5 tööpäeva jooksul teavitanud Teid 

vajadusest esitada teistmoodi vormistatud taotlus, mida Teie aga teinud ei ole.  

 

Eelnevale tuginedes puudub Andmekaitse Inspektsioonil alus ettekirjutuse tegemiseks, 

mistõttu jääb vaide rahuldamata. 
 
 

 

Lugupidamisega 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Signe Kerge 

vaneminspektor 

peadirektori volitusel 
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