VAIDEOTSUS
avaliku teabe asjas nr. 2.1.-3/20/16

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 koopiat meditsiiniosakonna paberkandjal
kaustikust 14.11.2019 pereõe xxx sissekandest. Pereõde teeb alati vastuvõtu kohta esmase
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sissekande suurde kaustikusse (paberkandjal tervisekaart). Pereõde näitas mulle 05.12.2019
vastuvõtu ajal kaustiku 14.11.2019 sissekannet ja see erines oluliselt sissekandest, mis ta tegi
elektroonilisse tervisekaarti. Olen seisukohal, et pereõde xxx võltsis dokumenti (elektroonilist
tervisekaarti)
TEABEVALDAJA PÕHJENDUSED:
Xxx on esitanud Viru Vanglale 16.12.2019 pöördumise, milles palub väljastada 14.11.2019
toimunud vastuvõtu sissekannete koopia. Pöördumisele oleme vastanud 29.01.2020. Mööname,
et meie vastus on mõningal määral hilinenud seoses väga suure pöördumiste arvuga.
Teavitame, et samas asjas on selgitusi küsinud ka Terviseamet.
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. Lisaks nähtub
Viru Vangla vastusest, et vaide esitaja pöördumisele on vastatud.
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