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RESOLUTSIOON: Juhindudes haldusmenetluse seaduse § 43 lõike 4 punktist 2 ei alusta
Andmekaitse Inspektsioon Teie taotluse alusel riikliku järelevalvemenetlust.
Andmekaitse Inspektsioonile laekus 15.11.2010 Teie kaebus OÜ Intelia tegevuse peale seoses
nende poolt hallataval võrgulehel www.tervisetrend.ee avalikustatud arstide andmetega. Kaebuse
kohaselt ei ole arstid andnud oma isikuandmete avalikustamiseks ja enda hindamise
kommenteerimise lubamiseks eelnevat nõusolekut. Kaebuses nõuate riikliku järelevalvemenetluse
alustamist, OÜ-lt Intelia isikuandmete töötlemiseks ette nähtud nõusolekute esitamist ja arstide
isikuandmete avalikustamise lõpetamist võrgulehel www.tervisetrend.ee.
Isikuandmete kaitse seaduse § 1 sätestab, et isikuandmete kaitse seaduse eesmärk on kaitsta
isikuandmete töötlemisel füüsilise isiku põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige õigust eraelu
puutumatusele. Käesolevaga selgitame, et Andmekaitse Inspektsiooni ülesanne on tagada füüsiliste
isikute eraelu puutumatus läbi isikuandmete töötlemise õiguspärasuse kontrollimise. Inspektsioon
tegeleb eraelu puutumatuse kaitsmisega üksnes nendes küsimustes, mis on seotud füüsilise isiku
isikuandmetega. Inspektsioonil puuduvad seadusest tulenevad volitused juriidilise isiku nimel ja
huvides tegutsedes avalikustatud andmetega seotud küsimuste lahendamiseks.
Andmekaitse Inspektsiooni hinnangul ei toimu võrgulehel www.tervisetrend.ee arstide eraeluliste
andmete töötlemist. Eelnimetatud võrgulehel kajastatakse arstide tööalast tegevust
tervishoiuteenuse kui avaliku teenuse osutajana. Seetõttu ei toimu kõnealusel võrgulehel
isikuandmete avalikustamist isikuandmete kaitse seaduse mõttes, sest need andmed on seotud
arstide ärilise tegevusega.
Mis puudutab arstide kohta antud hinnanguid, siis arvuliselt väljendatud hinnangud iseenesest ei
ole isikuandmed. Küll aga võib teatud hinnangu andmine solvata arsti, kuid au ja väärikuse riivega
seotud küsimusi lahendab kohus. Samuti juhime tähelepanu, et hinnanguid saab anda
tervishoiuteenuse osutamisele, mitte arstile kui füüsilisele isikule. Ka kommentaarid käivad arsti
kui avaliku teenuse osutaja, mitte kui konkreetse füüsilise isiku kohta isikuandmete kaitse seaduse
mõttes, ega saa kahjustada seetõttu selle isiku eraelu puutumatust. Eeltoodu väljendub ka Teie
poolt kaebusele lisatud võrgulehelt www.tervisetrend.ee tehtud väljavõttes.
Kuivõrd võrgulehel www.tervisetrend.ee avalikustatud andmed ei ole vaadeldavad isikuandmetena
isikuandmete kaitse seaduse mõttes, ei kuulu siinkohal kohaldamisele ka ülejäänud isikuandmete
töötlemisele isikuandmete kaitse seaduses sätestatud piirangud.

Täiendavalt märgib inspektsioon, et riiklikus tervishoiutöötajate registris ja riiklikus tegevuslubade
registris olevad andmed on avalikustatud Terviseameti võrgulehe kaudu. Andmete avalikustamise
kohustus on sätestatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 43 lõikes 6. Seega on antud juhul
tegemist seaduse alusel avalikustatud andmete taasesitamisega. Tervishoiuteenuse kui avaliku
teenuse ostuamise vastu võib olla avalikkusel põhjendatud huvi. Tervishoiuteenuste osutamise
üldise arengu ja kvaliteedi tagamise eelduseks võib olla patsiendi ja arsti vaheline dialoog, mis
võib väljenduda ka avalikus tagasiside andmises arstile kui tervishoiuteenuse osutajale.
Vaatamata eeltoodule möönab inspektsioon, et kuigi võrgulehe www.tervisetrend.ee kaudu
võimaldatakse hinnangute andmist ja kommenteerimist tervishoiuteenuse osutamisega seoses, ei
ole välistatud selliste kommentaaride lisamine, mis võib olla suunatud arsti eraeluga seotud
asjaolude kohta. Sellise juhtumi ilmnemise korral on juba tegemist isikuandmete töötlemisega
isikuandmete kaitse seaduse mõttes ja arvestama peab isikuandmete kaitse seadusest tulenevate
nõuetega, sh nõudega eelneva nõusoleku olemasolu kohta.
Lähtudes eeltoodust ja haldusmenetluse seaduse § 43 lõike 4 punktist 2 ei alusta Andmekaitse
Inspektsioon Teie taotluse alusel riikliku järelevalvemenetlust.
Käesoleva otsuse peale on võimalik esitada 30 päeva jooksul vaie Andmekaitse Inspektsioonile
haldusmenetluse seadustiku § 71 lõikes 1 sätestatud tingimustel või esitada kaebus halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustiku § 7 lõikes 1 sätestatud tingimustel ja korras.
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