5. Õigus tutvuda enda andmetega. Õigus nõuda ebaõigete andmete parandamist.
Vastavalt üldmäärusele on igaühel õigus tutvuda tema kohta kogutud isikuandmetega ning
teada saada, millises ulatuses ja mis eesmärgil on teda puudutavaid isikuandmeid töödeldud.
Andmesubjektil on õigus nõuda oma ebaõigete isikuandmete parandamist. Andmete
väljastamise eest paberkandjal võib isikuandmete töötleja alates 21. leheküljest nõuda tasu
0,19 eurot iga väljastatud lehekülje eest. Seda juhul, kui dokumentide või andmete
väljastamise eest ei ole eriseadusega ette nähtud riigilõivu või muud tasu.
Lähtuvalt isikuandmete kaitse seadusest on igal isikul õigus saada teada:
1. Milliseid isikuandmeid tema kohta vallavalitsuses kogutakse ja on kogutud;
2. Millisel eesmärgil ning millistele seadustele või muule õigusaktile tuginedes tema
andmeid töödeldakse;
3. Millistele isikutele või asutustele on tema isikuandmed edastatud.
Enda andmete töötlemise kohta on vallavalitsusest võimalik saada informatsiooni või tutvuda
andmetega, mida Teie kohta on kogutud järgmiselt:
1. Pöörduda suulise järelpärimisega telefoni teel (vallasekretär, abivallasekretär) või
ametniku vastuvõtul;
2. Esitada kirjalik taotlus aadressile Pärnu-Paide mnt 2, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa
vald Pärnumaa 87701 või e-postile vald@pparnumaa.ee;
3. Taotleda teabenõude korras Teie isikuandmetega dokumentide väljastamist;
4. Tutvuda Teie isikuandmetega dokumentide või registritega vallavalitsuses kohapeal.
Surnud isiku andmeid on õigus taotleda pärijal, surnu abikaasal, surnu vanematel ja
vanavanematel, lastel ja lastelastel ning õel ja vennal.
Isikuandmete väljastamiseks peame olema veendunud, et tegemist on just selle isikuga, kellel
on õigus vastavaid andmeid saada. Seetõttu peab andmete taotleja vajadusel oma
isikusamasust või andmete taotlemise õigust tõendama. Kui seda telefoni teel tehtud päringu
puhul teha ei ole võimalik, on meil õigus paluda taotlus esitada kirjalikult koos vajalike
tõenditega.
Lähtuvalt isikuandmete kaitse seaduse § 19 lg 3 väljastab vallavalitsus nõutavad isikuandmed
või põhjendab andmete väljastamisest või teabe andmisest keeldumist taotluse saamise
päevale järgneva viie tööpäeva jooksul. Olenevalt taotletavatest andmetest võib eriseadus
isikuandmete kohta teabe ja isikuandmete väljastamise korra suhtes näha ette erandi.
Vallavalitsus keeldub dokumentidega kohapeal tutvumise võimaldamisest ja dokumentide või
teabe väljastamisest juhul, kui see võib:
1. kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi, eraelu puutumatust või isikuandmete
kaitset;
2. takistada kuriteo või kurjategija tabamist või raskendada tõe väljaselgitamist
kriminaalmenetluses;
3. ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.
Riigiportaali eesti.ee (rubriik „Kodanikule") kaudu saab igaüks vaadata enda andmeid
enamikes riiklikes andmekogudes. Sisselogimisel toimub isiku tuvastamine (vajalik ID kaart).

Igal isiku on õigus nõuda enda või oma esindatava ebaõigete isikuandmete parandamist.
Selleks tuleb kas suuliselt või kirjalikult teha vastav tahteavaldus vallavalitsusele. Asjakohase
teabe võib edastada kas asja menetlevale või menetlenud ametnikule või vallavalitsuse
üldkontaktidele (telefon 4430300, e-post: vald@pparnumaa.ee või post Pärnu-Paide mnt.2
Vändra alev Põhja-Pärnumaa vald Pärnumaa 87701). Paranduste tegemiseks võib vallavalitsus
nõuda täiendavaid tõendeid.

