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avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/19/4623
Otsuse tegija

Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Signe Kerge

Otsuse tegemise aeg ja koht

29.01.2020 Tallinnas

Vaide esitamise aeg
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Teabevaldaja

Viru Vangla
Aadress: Ülesõidu tn 1, 41536, Jõhvi
e-posti aadress: viruv.info@just.ee

Vaide esitaja

Xxx
Aadress: Xxx

RESOLUTSIOON:
Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 45 lg 1 punkti 1, § 51 lõike 1 punkti 3, haldusemenetluse
seaduse (HMS) § 85 punkti 2 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 751 lõike 3 alusel
otsustan:
1. jätta vaie rahuldamata;
2. teha vaideotsus teatavaks vaide esitajale ja teabevaldajale.

VAIDLUSTAMISVIIDE:
Vaide esitaja saab käesoleva otsuse vaidlustada 30 päeva jooksul, esitades teabevaldaja peale
halduskohtumenetluse seadustiku kohase kaebuse halduskohtusse. Vaideotsuse tühistamist
saab nõuda üksnes koos teabevaldajalt teabe väljastamise nõudega, mis jäi vaideotsusega
rahuldamata.

FAKTILISED ASJAOLUD:
Xxx (vaide esitaja) pöördus Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) vaidega Viru Vanglale esitatud
teabenõudele vastamisega seonduvalt.
Vaide kohaselt esitas vaide esitaja 08.12.2019 kuus teabenõuet ning 09.12.2019 kolm
teabenõuet, millele ta ei ole siiani vastuseid saanud.
Andmekaitse Inspektsioon tegi Viru Vanglale 23.12.2019 järelepärimise, millele vangla vastas
13.01.2020.
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13.01.2020 on vaide esitaja edastanud ka märgukirja, mis on seotud teabenõudele vastamisega
seoses terviseandmete logidega. AKI esitab ka sellele vastuse antud vaidemenetluse raames.
VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED:
Vaide kohaselt märgib vaide esitaja järgmist:
Järgnevalt toon välja Viru Vanglale esitatud teabenõuded, millele ei ole suvatsetud vastata!
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

08.12.2019 teabenõue – mis kuupäeval vahetatakse katkine aken!
08.12.2019 teabenõue – koopia 22.10.2019 vaided (+vastustest)!
08.12.2019 teabenõue – koopia seisukohtadest seoses töötamisega!
08.12.2019 teabenõue – koopia vastuses nr 6-13/42824-2 viidatud tõendist!
08.12.2019 teabenõue – milles soovisin, et mulle võimaldatakse tutvuda teabevaldaja
juures tervisekaardi logidega alates maist 2017!
09.12.2019 teabenõue – milles soovisin koopiat dokumendist, mille allkirjastasin
09.12.2019 enne väljasõidule viimist!
09.12.2019 teabenõue – milles soovisin teada pildistamise kuupäeva!
09.12.2019 teabenõue – milles soovisin teada, et mis kuupäeval toimub minu
ümberpaigutamine Tartu Vanglasse!
08.12.2019 teabenõue – KAIJA HANG’ile, milles soovisin teada, et mis kuupäeval
suvatseb ta edastada minu saatekirja etapinimekirja koostajale!

Kuupäeval 13.01.2019 on Andmekaitse Inspektsioonis registreeritud märgukiri vaides välja
toodud teabenõude osas, milles vaide esitaja kirjeldab järgmist:
16.12.2019 esitasin teile vaide, milles mh vaidlustasin Viru Vangla tegevusetuse, mitte vastata
minu 08.12.2019 esitatud teabenõudele (seoses tervisekaardi logidega)!
31.12.2019 jõudis minuni vangla vastus nr 6-13/49263-2 (LISA NR 1), milles keeldutakse
mulle väljastamast teavet, mida soovisin, sest mulle on väljastatud väljavõtted
haigusjuhtudest, kus on näha ka logiandmed!
Mulle on küll väljastatud koopiad haigusjuhtudest, kuid mitte logiandmetest! Haigusjuhtudes
on kirjas, et mis kuupäeval (väidetavalt) keegi selle koostas, kuid ei ole kirjas, et kes on seda
vaadanud ja millal ning kes on seda muutnud (lisanud või kustutanud sealt midagi)!
Vangla on korduvalt „jäänud vahele“ mu tervisekaardi andmete võltsimisega ning seetõttu
keelduvad nad mulle teavet väljastamast!
„Tervise infosüsteemi põhimäärus“ sätestab:
§ 16 lg 1 – Andmesubjektil on õigus saada teavet ja enda kohta käivaid isikuandmeid
õigusaktides kehtestatud korras.
§ 16 lg 2 – Andmesubjektil on infosüsteemi vahendusel õigus tutvuda enda kohta
infosüsteemis töödeldud andmetega.
„Isikuandmete kaitse seaduse“ § 24 on sätestatud, et millisel juhul peab vastutav töötleja
andmesubjektile tema isikuandmete töötlemist puudutava info teatavaks tegema!
NB! Palun teid kohustada Viru Vanglat väljastama mulle soovitud teave!
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED:
Viru Vangla vastas järelepärimisele ning lisas vangla vastused Marius Miti järgmistele
pöördumistele:
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1. 08.12.2019 teabenõue – mis kuupäeval vahetatakse katkine aken (Lisa 1 p 2).
2. 08.12.2019 teabenõue – koopia 22.10.2019 vaided (+ vastusest) (Lisa 2).
3. 08.12.2019 teabenõue – koopia seisukohtadest seoses töötamisega (Lisa 3 ja lisa 4).
4. 08.12.2019 teabenõue – koopia vastuses nr 6-13/42824-2 viidatud tõendist (Lisa 5).
5. 08.12.2019 teabenõue – soov tutvuda teabevaldaja juures tervisekaardi logidega alates
maist 2017 (Lisa 6).
6. 09.12.2019 teabenõue – koopia dokumendist, mille vaide esitaja allkirjastas
09.12.2019 enne väljasõidule viimist (Lisa 7 p 2).
7. 09.12.2019 teabenõue – mis kuupäeval on pildistamine (Lisa 7 p 1).
8. 09.12.2019 teabenõue – mis kuupäeval toimub tema ümberpaigutamine Tartu Vanglasse
(Lisa 8).
9. 08.12.2019 teabenõue – mis kuupäeval edastatakse tema saatekiri etapinimekirja
koostajale. Vangla ei ole tuvastanud, et kinnipeetav sellise sisuga pöördumise oleks
esitanud.
Viru Vangla vastas täiendavale järelepärimisele seoses kinnipeetavale logiandmete
väljastamisega järgmiselt:
Viru Vangla tõlgendas antud pöördumises esitatud soovi logide väljastamiseks vastavalt
Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimuste ja korra §-le 3¹, mis samamoodi
räägib tervisekaardi logiandmetest. Kuna aga pöördumises pidas esitaja silmas mitte
tervisekaardi logisid, vaid sissekannete vaatamise logisid, siis sellest tulenevalt oleme
22.01.2020 teinud päringu IT-abisse soovitud logide saamiseks. Vastuse saamisel ITabist
edastame logide väljavõtte pöördumise esitajale ja Andmekaitse Inspektsioonile.
ANDMEKAITSE INSPEKTSIOONI PÕHJENDUSED:
Avaliku teabe seaduse § 3 lg 1 sätestab, et avalik teave on mistahes viisil ja mistahes
teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või
selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites. Seega saab teabenõude
korras küsida koopiaid või väljavõtteid asutuse valduses olevatest dokumentidest.
Järelepärimistest on selgunud, et Viru Vangla on vaide esitajale soovitud teabe väljastanud,
välja arvatud logiandmed, mille kohta kinnipeetav küsis infot oma teabenõudes number 5.
Vangla on Andmekaitse Inspektsioonile teada andnud, et antud küsimuses on tehtud päring ITabisse soovitud logide saamiseks ning see edastatakse seejärel koheselt ka vaide esitajale.
Lisame, et antud olukorras on tegemist enda kohta informatsiooni küsimisega isikuandmete
kaitse üldmääruse1 (IKÜM) artikkel 15 mõistes. Andmetöötleja peab antud juhul teabe
väljastama kuu aja jooksul, kuid seda tähtaega võib pikendada kuni kaks kuud (IKÜM
artikkel 12).
Vaide esitaja pöördumised, milles ta küsib, mis kuupäeval mingi asi toimub, ei ole
teabenõuded, vaid selgitustaotlused.
Vaide esitaja soov saada enda poolt vanglale esitatud dokumentidest koopia, ei ole teabenõue,
vaid taotlus koopia tegemiseks.
Eeltoodust tulenevalt ei ole rikkumist aset leidnud ning vaie jääb rahuldamata.

1

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ET
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Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/
Signe Kerge
vaneminspektor
peadirektori volitusel
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