VAIDEOTSUS
avaliku teabe asjas nr. 2.1.-3/20/15

Otsuse tegija

Andmekaitse Inspektsioon

Otsuse tegemise aeg ja koht

31.01.2020 Tallinnas

Vaide esitamise aeg

26.12.2019

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:
16.12.2019 esitas vaide esitaja Viru Vanglale teabenõude. Vaide esitamise ajaks ei olnud vangla
vaide esitajale vastanud.
VAIDE ESITAJA NÕUE JA PÕHJENDUSED:
Esitasin Viru Vanglale teabenõude, milles palusin väljastada mulle vangla tervisekaardi logide
väljavõtte, kust on näha kes, millal, mis eesmärgil ja milliseid minu terviseandmeid on
töödelnud/vaadanud. Vangla tähtajaks vastanud ei ole.
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TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED:
Xxx on esitanud Viru Vanglale teabenõude 16.12.2019.a, milles soovib oma tervisekaardi logide
väljavõtet. Oleme sellele vastanud 23.12.2019.a. Viru Vangla tõlgendas antud pöördumises
esitatud soovi logide väljastamiseks vastavalt Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise
tingimuste ja korra §-le 3', mis samamoodi räägib tervisekaardi logiandmetest. Kuna, aga
pöördumise esitaja pidas 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.
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 (IKÜM) artiklis 15 sätestatud taotlusega.
Sellisele taotlusele vastamist reguleerib isikuandmete kaitse üldmäärus. Erinevalt teabenõudest
on isiku enda kohta käiva info väljastamiseks aega 30 päeva (IKÜM artikkel 12).
Kuna tegemist ei ole teabenõudega AvTS-i mõistes, siis jääb vaie rahuldamata.
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