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Teabe asutusesiseseks kasutamiseks tunnistamise kord
§ 1 Üldosa
(1) Piiratud juurdepääsuga teave on teave, millele juurdepääs on seadusega kehtestatud korras
piiratud.
(2) Dokumendisarjad, milles tekkivatele dokumentidele võib kehtestada juurdepääsupiirangud,
määratakse kindlaks toila vallavalitsuse dokumentide loeteluga
(3) Dokumentide loetelu veergu „Märkused“ kantakse juurdepääsupiirangu alused (viide
õigusaktile, mille alusel võib sarjas tekkivatele dokumentidele juurdepääsu piirata
(4) Juurdepääsu piirangu määramisel tuginetakse avaliku teabe seaduse § 35 ja teistele seadustele.
(5) Otsus piirangu olemasolu kohta tehakse dokumendi registreerimisel dokumendiregistris
registrikaardil väljale „piirangud“ märkides piirangu alguse ja lõppemise kuupäeva .
(6) Eraelulistele isikuandmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas isikuandmete kaitse ja
avaliku teabe seaduses sätestatuga.
(7) Asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks tunnistatud dokumendile teeb dokumendi
vormistaja suurtähtedega märke ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS või kasutab selle
lühendit AK. Märkele lisatakse selle tegemise kuupäev ja juurdepääsupiirangu kehtivuse
lõpptähtpäev.
Näide
ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
AvTS § 35 lg 1 p 11
märge tehtud 16.02.2011
piirangu lõpp 15.02.2085
Toila vallavalitsus
§ 2 Juurdepääsupiirangute rakendamine
(1) Juurdepääsupiirnagu rakendamisel eristatakse isikuandmeid sisaldava teave ülejäänud
asutusesiseseks kasutamiseks mõelödud teabest.
(2) Asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabele kehtestatakse juurdepääsupiirang kuni vajaduse
möödumiseni, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks. Vallavanem võib seda tähtaega pikendada
kuni viie aasta võrra, kui juurdepääsupiirangu kehtestamise põhjus püsib.
(3) Eraelulisi isikuandmeid sisaldavale teabele kehtib juurdepääsupiirang
75 aastat teabe saamisest või dokumenteerimisest
30 aastat isiku surmast alates
110 aastat alates isiku sünnist, kui surma ei ole võimalik tuvastada

(4) Arvestust, kellele, mis eesmärgil, millal, millisel viisil ja millist eraelulisi isikuandmeid
sisaldavat teavet väljastati, peetakse dokumendiregistris.
(5) Juurdepääsupiiranguga teabele on juurdepääsuõigus teenistujal oma ametiülesannete
täitmiseks. Seda teavet ei tohi edastada kolmandatele isikutele juurdepääsupiirangu kehtestanud
asutuse loata.
(6) Elektroonseid juurdepääsupiiranguga dokumente ja kantseleis koostatud juurdepääsupiirangu
saanud dokumentide elektroonseid tekste on keelatud säilitada kantselei arvutivõrgus selliselt, et
nendele oleks võimalik juurdepääs isikutel, kellel puudub selleks teenistuskohustustest tulenev
vajadus.
(7) Vallavanem võib otsustada asutuseväliste isikute juurdepääsu võimaldamise asutusesiseseks
tunnistatud teabele, kui see ei kahjusta riigi või omavalitsuse huve, välja arvatud eraelulisi
isikuandmeid sisaldavale teabele.
(8) Ametnik peab füüsilisest isikust teabenõudjale tagama juurdepääsu tema valduses olevale isiku
kohta kogutud teabele ja dokumentidele, välja arvatud järgmistel juhtudel:
• alaealisele, kui see kahjustaks lapse põlvnemise saladust
• kui see takistaks kuriteo tõkestamist, kurjategija tabamist või kriminaal-menetluses tõe
väljaselgitamist
• kui juurdepääsu piiramine on vajalik teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks
• välismaalasele, kui teave on kogutud riikliku julgeoleku huvides.
(9) Eraelulisi isikuandmeid sisaldavale teabele on juurdepääsuõigus teistel isikutel järgmistel
juhtudel (välja arvatud, kui teabe väljastamine takistab kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamist):
• alaealise andmetele tema vanemal või eestkostjal
• teovõimetu isiku eestkostjal
• kui isik on andnud selliseks juurdepääsuks loa
• riigi või kohaliku omavalitsuse teenistujal üksnes oma ametiülesannete täitmiseks
• sotsiaal-, tervishoiu- või haridusteenust osutaval eraõigusliku juriidilise isiku töötajal või
füüsilisest isikust ettevõtjal üksnes ulatuses, mis on vajalik nende teenuste osutamiseks.
(10) Juurdepääsupiirangu tunnistab kehtetuks vallavanem, kui selle kehtestamise põhjus on
kadunud. Kehtetuks tunnistamise kohta tehakse dokumendiregistris ja dokumendile märge.

