4. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele, sealhulgas teistele asutustele
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juurdepääsupiiranguga, kuna õigusaktidega sätestatud nõuetest lähtuvalt sisaldab isiku kiri
selle saatja ja saaja elukohaandmeid, telefoninumbrit, e-posti aadressi. Need andmed on isiku
eraelu puudutav teave ning see ei kuulu kolmandatele isikutele avalikustamisele (v.a kui isiku
nime või kontaktandmeid on kasutatud juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muu kirjas
märgitud teabe osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust. Juurdepääsupiirangute
juhud sätestab avaliku teabe seadus § 35.
Vaatamata juurdepääsupiirangust väljastab vallavalitsus dokumendi asutusele või isikule,
kellel on otsene seadusest, lepingust või muust toimingust tulenev õigus seda küsida (nt
kohtueelne menetleja, kohus, järelevalveasutus jms).
Kui vallavalitsusele saadetud kirjale vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle
vastavale asutusele, informeerides sellest ka kirja saatjat.
Kui vallavalitsusele saadetud või vallavalitsuse väljastatud kirjaga soovitakse tutvuda
teabenõude korras (alus avaliku teabe seadus 3. peatükk), otsustatakse teabenõude saamisel,
kas taotletavat dokumenti saab muutmata kujul väljastada või tuleb seda töödelda nii, et
juurdepääsupiiranguga teave ei satuks kolmandate isikute valdusse. Väljastatavas dokumendis
kaetakse vajadusel kinni kirja saaja/saatja kontaktandmed (aadress, e-posti aadress,
telefoninumber).
Vallavalitsus avaldab isikuandmeid oma töös ainult asja menetlemiseks ning menetlusega
seotud isikutele minimaalselt, so asja lahendamiseks hädavajalikus mahus.
Haldusmenetluse seaduse § 37 lõigete 2 ja 3 alusel võimaldatakse haldusmenetluses
menetlusosalistel tutvuda toimiku ja dokumentidega ametiasutuses ametiisiku juuresolekul.
Ametisik peab tagama, et dokumentidega tutvumisel ei avaldata teiste menetlusosaliste eraelu
puudutavaid andmeid.
Eriseadustest tulenevalt on vallavalitsusel teatud asjades kohtuvälise menetleja õigused.
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kriminaalmenetluse seadustikuga. Menetlusealune isik ja tema esindaja saavad materjalidega
tutvuda menetlusseadustikus ettenähtud korras. Väärteoteate esitaja saab materjalidega
tutvuda teabenõude esitamisega arvestades kehtestatud juurdepääsupiiranguid.
Väärteoteate esitaja andmed avaldab vallavalitsus teistele menetlusosalistele ulatuses, mis on
menetlusseadustikus ette nähtud ning asja lahendamiseks vajalik. Väärteomenetluses ei tagata
tunnistaja anonüümsust (va korruptsioonivastase seaduse § 6 lõike 2 alusel
korruptsioonijuhtimist teatamisel ning lastekaitsega seotud ülesannete täitmisel). Jõustunud
väärteootsused registreeritakse karistusregistris. Ligipääs karistusregistrisse on piiratud,
andmeid saab küsida karistusregistri seaduse 3. peatükis sätestatud korras .
Vallavalitsus on liitunud e-toimiku infosüsteemiga. Süsteemi kasutatakse ka andmevahetuseks
teiste asutustega (nt karistusandmete edastamisel karistusregistrile ja kohtutäiturile). Etoimiku infosüsteem on kinnine ning sinna saab siseneda üksnes isikutunnistusega (ID kaart).
Juurdepääsuõigus on üksnes pädevatel ametiisikutel.

