KINNITATUD
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja
eestseisuse 29.05.2018
protokollilise otsusega nr 4.2.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja privaatsuspoliitika
Käesolevaga antakse ülevaade sellest, kuidas Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda
(edaspidi nimetatud Koda) kasutab ja hoiab oma tegevuse käigus saadud isikuandmeid.
Alljärgnevad selgitused ei puuduta juriidiliste isikute andmete hoidmist ega isikuandmete
töötlemist Koja veebilehel www.kpkoda.ee, kohtutäiturite ja pankrotihaldurite elektrooniliste
enampakkumiste oksjonikeskkonna veebilehel www.oksjonikeskus.ee ega täitemenetluse
infosüsteemi veebilehel https://etaitur.just.ee viidatud võõrastel võrgulehtedel.
1. Andmete töötlemise kord
1.1. Koja vastutaval töötlemisel olevates infosüsteemides (Koja veebilehel www.kpkoda.ee ja
selle avaliku teabe portaalis, kohtutäiturite ja pankrotihaldurite elektrooniliste
enampakkumiste oksjonikeskkonna veebilehel www.oksjonikeskus.ee ja täitemenetluse
infosüsteemi
veebilehel
https://etaitur.just.ee
töödeldakse
füüsiliste
isikute
(andmesubjektide) isikuandmeid vastavalt käesolevale Koja privaatsuspoliitikale.
1.2. Koja privaatsuspoliitika kehtib kõikide Koja vastutaval töötlemisel olevaid infosüsteeme
kasutavate kohtutäiturite ja pankrotihaldurite menetluses olevate täitetoimikute,
ametitoimikute või pankrotitoimikute andmesubjektide isikuandmete töötlemisele, sh
enne Koja privaatsuspoliitika jõustumist avatud toimikutes.
1.3. Koja privaatsuspoliitika punktis 1.1. nimetatud vastava infosüsteemi pidamise korras
(avaldatud Koja veebilehel www.kpkoda.ee) võib olla sätestatud täiendavaid või
detailsemaid nõudeid isikuandmete töötlemiseks.
1.4. Koja privaatsuspoliitikas reguleerimata küsimustes juhindub Koda andmete töötlemisel
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta
isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ
kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), kohtutäituri seaduses,
täitemenetluse seadustikus, pankrotiseaduses, tsiviilkohtumenetluse seadustikus jt
asjaomastes õigusaktides ning vastava infosüsteemi pidamise korras sätestatust.
2. Automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemine, sealhulgas
profiilianalüüs
2.1. Andmesubjekti kohta ei tee andmetöötlejad otsuseid, mis põhinevad üksnes
automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, mis toovad kaasa andmesubjekti
puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldavad talle märkimisväärset mõju.
2.2. Koja privaatsuspoliitika punktis 1.1. nimetatud vastava infosüsteemides töödeldavaid
isikuandmeid ei kasutata otseturunduslikel eesmärkidel.
3. Andmete avalikustamine
3.1. Koda tagab isikuandmete konfidentsiaalsuse kooskõlas kehtiva õigusega ning nende
avaldamise vaid seadusega ettenähtud juhtudel ja viisil.
3.2. Kohtutäituri seaduse § 11 lõikes 1 sätestatu kohaselt on kohtutäitur kohustatud hoidma
ametisaladust ning mitte avaldama seoses ametitegevusega saadud andmeid. Kohustus
kehtib ka pärast kohtutäituri ametist lahkumist. Ametisaladuse hoidmise kohustust
peavad järgima kohtutäituri büroo ja koja töötajad ning ka kõik muud isikud, kellele
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kohtutäitur on seoses oma ametitegevusega andmeid avaldanud. Kohtutäitur peab
avaldama seoses ametitegevusega saadud andmeid:
1. menetlusosalistele;
2. kohtule;
3. kohtuvälisele menetlejale, uurimisasutusele ja prokuratuurile väärteo- või
kriminaalmenetluses, samuti välislepingus sätestatud korras välisriigist
saabunud õigusabi taotluse alusel;
4. kojale ja Justiitsministeeriumile järelevalve- ja distsiplinaarmenetluses;
muudele isikutele, kellel on seadusest tulenevalt õigus andmeid saada või kellele andmete
avaldamine on seadusest tuleneva ülesande täitmiseks põhjendatult vajalik.
3.3. Lisaks on täitemenetluse seadustiku § 63 lõike 11 alusel täitemenetlusregistrist avalikult
kättesaadav teave, kas andmesubjektil on elatisevõlgnevus, ning selle olemasolu korral
sissenõutava võla jäägi suurus ning sama paragrahvi lõike 12 alusel teave, kas
andmesubjektil on täitmisele antud võlgnevus, ning selle olemasolu korral
täitedokumendist tuleneva võlgnevuse suurus ja jääk, kui täitemenetluses on möödunud
vabatahtliku tasumise tähtaeg.
3.4. Ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded avaldatavas avalikult kättetoimetatavas
täitmisteates esitatakse täitemenetluse seadustiku § 24 lg 5 ja justiitsministri 15.12.2009
määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik“ § 10 lg 3 alusel järgmised isikuandmed:
1. kohtutäituri nimi;
2. võlgniku nimi ja isikukood või sünniaeg, juriidilise isiku registrikood;
3. sissenõudja nimi.
3.5. Enampakkumise kuulutus avaldatakse täitemenetluse seadustiku § 84 alusel vähemalt
kümme päeva enne enampakkumist väljaandes Ametlikud Teadaanded ja avalikus
arvutivõrgus. Kuulutuses esitatakse muuhulgas enampakkumisel müüdavate asjade üldine
kirjeldus ja müüdavat asja koormavad väljaselgitatud kolmandate isikute õigused ning
muud asja koormatised ja kitsendused. Kinnisasja enampakkumise kuulutuses märgitakse
täitemenetluse seadustiku § 153 alusel muu hulgas kinnistusraamatusse kantud kinnisasja
omaniku nimi, kinnistusraamatusse kantud omaniku võlglasest üldõigusjärglase nimi ja
kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende
järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused.
3.6. Pankrotiseaduse § 7 lg 1 sätestab, et kui pankrotiseaduses on ette nähtud teate või
menetlusdokumendi avaldamine, tuleb see avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded.
3.7. Kohtutäituri seaduse § 78 punkti 15 alusel on Koja ülesandeks kohtutäiturite tegevuse
kohta statistiliste aruannete koostamine ja esitamine Justiitsministeeriumile valdkonna
eest vastutava ministri määratud tähtaegadel. Aruandeid koostatakse ja esitatakse
isikustamata kujul justiitsministri 15.12.2009 määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik“ § 81
sätestatud vormis.
4. Isikuandmete koosseis ja töötlemise eesmärgid
4.1. Koda ja Koja vastutaval töötlemisel olevates infosüsteemides isikuandmeid töötlevad
isikud (kohtutäiturid ja pankrotihaldurid ning nende büroo töötajad, avaliku võimu
kandjast sissenõudjad, Justiitsministeeriumi pädevad ametnikud) töötlevad
andmesubjektide isikuandmeid seaduse alusel vastavalt isiklike andmete liigile ja
andmesubjekti rollile peamiselt järgnevatel eesmärkidel:
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Isikuandmete
liik

Füüsilisest
isikust
sissenõudja
/võlausaldaj
a

Sissenõudja
/võlausaldaja
füüsilisest
isikust
esindaja

Füüsilisest
isikust võlgnik
ja
võlgniku
lähikondne1

Võlgniku
füüsilisest
isikust
esindaja

isikukood

Isiku
identifitseerimine
täitevõi
pankrotimenetluses

Isiku identifitseerimine
täitevõi
pankrotimenetluses

Isiku
identifitseerimine
täitevõi
pankrotimenetluses

isiku nimi

Isiku
identifitseerimine
täitevõi
pankrotimenetluses

Isiku identifitseerimine
täitevõi
pankrotimenetluses

andmed isiku
teovõime
kohta

Ei töödelda

Isiku
identifitseerimine
täitevõi
pankrotimenetluses
ja
kasutajarolli
määramiseks
infosüsteemi
s
Isiku
identifitseerimine
täitevõi
pankrotimenetluses
ja
kasutajarolli
määramiseks
infosüsteemi
s
Ei töödelda

Võimalike
erisuste
tuvastamine
isiku esindusõiguses

andmed isiku
staatuse kohta

Ei töödelda

Ei töödelda

seotud isikute
andmed

Ei töödelda

Ei töödelda

Aadress- ja
sideandmed

Menetlusdokumentid
e
edastamine
või
kättetoimetamine
Ei töödelda

Menetlusdokumentide
edastamine
või
kättetoimetamine

Täitmiseeldust
e
olemasolu
tuvastamine
Võimalike
erisuste
tuvastamine
täitetoimingute
teostamisel
Menetlusdokumentide
edastamine või
kättetoimetamine

Ei töödelda

Ei töödelda

andmed
süütegude ja
karistuste
kohta
andmed
kinnipeetavat
1

Ei töödelda

Võimalike
erisuste
tuvastamine
täitetoimingute
teostamisel
Võimalike
erisuste

Pankrotiseaduse § 117 tähenduses
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Koja,
kohtutäituri
või
pankrotihaldur
i
büroo
töötaja;
Justiitsministeeriumi
ametnik
Isiku identifitseerimine
kasutajarolli
määramiseks
infosüsteemis,
tööandja
töölepinguliste
kohustuste
täitmine

Vara enampakkumisel
osaleja

Isiku
identifitseerimine
täitevõi
pankrotimenetluses

Isiku identifitseerimine
kasutajarolli
määramiseks
infosüsteemis,
tööandja
töölepinguliste
kohustuste
täitmine

Isiku
identifitseerimine
kasutajarolli
määramiseks
infosüsteemi
s
ja
vaidlustusõiguse
tagamiseks

Võimalike
erisuste
tuvastamine
isiku
esindusõiguses
Ei töödelda

Ei töödelda

Ei töödelda

Võimalike
erisuste
tuvastamine
isiku
esindusõiguses
Ei töödelda

Ei töödelda

Ei töödelda

Ei töödelda

Menetlusdokumentid
e
edastamine
või
kättetoimetamine
Ei töödelda

Ei töödelda

Menetlusdokumentide
edastamine
või
kättetoimetamine

Ei töödelda

Ei töödelda

Ei töödelda

Ei töödelda

Ei töödelda

Isiku
identifitseerimine
kasutajarolli
määramiseks
infosüsteemi
s
ja
vaidlustusõiguse
tagamiseks

e kohta

andmed isikut
tõendavate
dokumentide
kohta

Ei töödelda

Ei töödelda

andmed
vähemalt 16aastase isiku
õppimiskoha
ja õppekava
kohta
andmed vara
kohta

Ei töödelda

Ei töödelda

Ei töödelda

Ei töödelda

andmed
tööandja
kohta

Ei töödelda

Ei töödelda

tuvastamine
täitetoimingute
teostamisel
Isiku identifitseerimine
täitevõi
pankrotimenetluses
Võimalike
erisuste
tuvastamine
täitetoimingute
teostamisel
Nõude
pööramine
võlgniku
varale
Võlgniku
sissetuleku
arstimistoimingud2

Ei töödelda

Ei töödelda

Isiku
identifitseerimine

Ei töödelda

Ei töödelda

Ei töödelda

Ei töödelda

Ei töödelda

Ei töödelda

Ei töödelda

Ei töödelda

Ei töödelda

4.2. Isikuandmete töötlemise täiendavad eesmärgid ja andmete säilitamise tähtajad
konkreetsetel juhtudel on sätestatud Koja privaatsuspoliitika punktides 5-11.
5. Koja veebilehtede külastamine
5.1. Koja veebilehe www.kpkoda.ee avaliku poole külastajate isikuandmeid ei töödelda.
Veebilehe intraneti või avaliku teabe portaali (ATP) autoriseeritud kasutaja isikuandmeid
(nimi ja isikukood) või talle väljastatud kasutajatunnust ja parooli töödeldakse isiku
identifitseerimisel kasutajarolli määramiseks infosüsteemis.
5.2. Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite elektrooniliste enampakkumiste oksjonikeskkonna
veebilehe www.oksjonikeskus.ee kasutustingimused ja veebilehe külastajate
isikuandmete
töötlemise
alused
on
avaldatud
https://www.oksjonikeskus.ee/kasutustingimused.html.
5.3. Täitemenetluse infosüsteemi veebilehele https://etaitur.just.ee võimaldatakse juurdepääs
vaid eelnevalt registreeritud isikutele ametkondlikuks kasutamiseks (ametiülesannete
täitmiseks).
5.4. Lõpetatud täitetoimikud (sh menetlusandmeid) säilitatakse vastavalt täitedokumendi
liigile täitemenetluse infosüsteemis justiitsministri 15.12.2009 määruse nr 42
„Kohtutäiturimäärustik“ § 29 lg 2 alusel järgmiselt:
1. täitemenetluse seadustiku § 2 lõike 1 punktides 1–71, 14, 15, 18, 181, 19, 191,
192, 22 ja 23 nimetatud täitedokumendi alusel menetletud täitetoimikut
säilitatakse kümme aastat, välja arvatud punktis 2 nimetatud juhul;
2. täitemenetluse seadustiku § 2 lõike 1 punktides 8–13, 16, 17, 20 ja 21
nimetatud täitedokumendi alusel menetletud täitetoimikut ning käesoleva lõike
punktis 1 nimetatud täitedokumentide alusel menetletud täitetoimikut avalikõiguslikus rahalises nõudes säilitatakse viis aastat.
Täitetoimiku säilitustähtaega arvutatakse menetluse lõpetamisele järgnevast
kalendriaastast.
5.5. Pankrotihaldur säilitab pankrotihalduri toimikut ja muid pankrotimenetlusega seotud
dokumente (ka ajutiselt haldurilt saadud ajutise halduri koostatud toimikut, kui ajutine
haldur ei jätka haldurina, ja ametist vabastatud pankrotihaldurilt saadud pankrotihalduri
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Füüsilisest isikust tööandja puhul töödeldakse tema nime, isikukoodi ja aadress- ning sideandmeid.
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toimikut) ja teabekandjaid seitse aastat, arvates pankrotimenetluse lõpetamisest või
päevast, millal kohus pankrotihalduri tema kohustustest vabastas, kui see toimus pärast
pankrotimenetluse lõpetamist.
6. Riiklike infosüsteemide ja registrite e-teenused
6.1. Koda kasutab andmesubjekti isikuandmeid ligipääsu andmiseks riiklike infosüsteemide
ja registrite e-teenustele.
6.2. Vajadusel kasutab Koda isikuandmeid e-teenuste kasutamiseks vajalike teadete, arvete,
võlanõuete jmt edastamiseks. Andmesubjekti Kojale edastatud isikuandmetele võib
juurdepääsu saada üksnes asutus või isik, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.
6.3. Koja vastutaval töötlemisel olevaid infosüsteeme kasutavad kohtutäiturid ja
pankrotihaldurid teevad andmesubjekti nime või isikukoodi alusel päringuid riiklike
infosüsteemide ja registrite e-teenustele täite- või pankrotimenetluse läbiviimise
eesmärgil (privaatsuspoliitika punkt 4).
6.4. E-teenuste kasutamiseks sõlmitavaid lepinguid säilitab Koda 7 aastat alates lepingu
lõppemisest ja kirjavahetust, teabenõudeid vms nimetatud küsimustes 5 aastat. Tähtaja
ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.
7. Teabenõude, selgitustaotluse või märgukirja esitamine
7.1. Koda kasutab andmesubjekti isikuandmeid andmesubjektile vastamiseks. Kui Koda peab
andmesubjektile vastamiseks kelleltki teiselt järelepärimisi tegema, avaldab Koda
andmesubjekti isikuandmeid üksnes hädavajalikus mahus.
7.2. Kui andmesubjekti on saatnud Kojale teabenõude, selgitustaotluse või märgukirja, mille
menetlemine on teise asutuse pädevuses, siis edastab Koda dokumendi ise õigele
adressaadile ja teavitab andmesubjekti sellest.
7.3. Kirjavahetuse registriandmed on nähtavad Koja internetipõhises dokumendiregistris
https://server.amphora.ee/atp/ktphkoda/index.aspx?org=791&unit=2 (edaspidi nimetatud
ATP). Kui andmesubjekt väljendab oma pöördumises selget soovi, ei märgita ATPs
andmesubjekti ees- ja perekonnanime, vaid üksnes initsiaalid või märge „Eraisik“.
Dokumendi pealkirjana näitab Koda ATPs näiteks „Teabenõue“, „Selgitustaotlus“ või
„Märgukiri“.
7.4. Eraisikutega peetava kirjavahetuse juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe
seaduse §-s 35. Kui keegi soovib andmesubjekti kirjavahetusega tutvuda, siis
juurdepääsupiirang tähendab, et teabenõude saamisel vaatab Koda üle, kas küsitud
dokumenti saab välja anda ning kas seda saab teha osaliselt või täielikult.
7.5. Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastab Koda dokumendi asutusele või isikule, kellel
on selleks seadusest tulenev õigus (nt kohtueelne menetleja või kohus).
7.6. Andmesubjektiga peetud kirjavahetust kasutab Koda ka asutuse töö kvaliteedi
hindamiseks ja statistika koostamiseks. Selline statistika ja kokkuvõtted avaldatakse
umbisikuliselt.
7.7. Eraisikutega peetud kirjavahetust (teabenõuded/märgukirjad jne) säilitab Koda 5 aastat.
Tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.
8. Kotta tööle või praktikale kandideerimine
8.1. Vabade töö- ja praktikakohtade info on kättesaadav Koja veebilehel www.kpkoda.ee.
8.2. Kui andmesubjekt kandideerib Kotta tööle või praktikale, lähtub Koda andmesubjekti
avaldatud või seaduse alusel avaldatud teabest. Koda eeldab, et andmesubjekti
soovitajatena nimetatud isikutega võib suhelda.
8.3. Andmesubjektil on õigus Koja poolt tema kohta kogutud andmetega tutvuda ja Kojale
nende kohta selgitusi anda.
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8.4. Teistele kandidaatidele andmesubjekti andmeid ei avaldata, samuti ei avalda Koda
andmesubjektile
teiste
kandidaatide
andmeid.
Kandidaatide
andmed
on
juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses
sätestatud juhtudel.
8.5. Kirjavahetust töösuhete, personali jmt küsimustes säilitab Koda 5 aastat. Praktika-,
käsundus- ja töölepinguid säilitab Koda 10 aastat lepingu lõpetamisest. Tähtaja ületanud
dokumendid kuuluvad hävitamisele.
9. Kohtutäiturieksamil või pankrotihalduri eksamil osalemine
9.1. Eksamiteade avaldatakse Koja veebilehel www.kpkoda.ee ja Justiitsministeeriumi
veebilehel www.just.ee.
9.2. Kui andmesubjekt registreerib end kohtutäiturieksamile või pankrotihalduri eksamile,
lähtub Koda andmesubjekti avaldatud või seaduse alusel avaldatud teabest. Lisaks on
Koda kohustatud kohtutäituri seaduse § 18 ning pankrotiseaduse § 57 lg 7 sätestatu alusel
kontrollima kohtutäituri ja kohtutäituri abi ametisse kandideerija ning pankrotihalduri
kutse taotleja usaldusväärsust (seaduses kohtutäituri ja kohtutäituri abi ametisse
kandideerija ning pankrotihaldurina tegutsemise õiguse andmist nimetamist välistavate
asjaolude puudumise või esinemise kontrollimiseks) kohtute seaduse § 1171 järgi.
Usaldusväärsust kontrollitakse andmesubjekti nime ja isikukoodi alusel.
9.3. Eksamile ei lubata isikut, kellel esinevad kohtutäituri ja kohtutäituri abi ametisse
kandideerija ning pankrotihaldurina tegutsemise õiguse andmist välistavad asjaolud.
9.4. Teistele eksamile registreerunutele andmesubjekti andmeid ei avaldata, samuti ei avalda
Koda andmesubjektile teiste eksamile registreerunute andmeid. Eksamile registreerunute
andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu
ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras.
9.5. Kirjavahetust kohtutäiturieksami ja pankrotihalduri eksami korraldamise küsimustes
säilitab Koda 5 aastat. Kohtutäiturieksami ja pankrotihalduri eksami korraldamise
dokumente säilitab Koda 10 aastat. Tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.
10. Koja koolitustel osalemine ja täiendusõppekohustuse täitmine
10.1. Koja koolituse teade avaldatakse Koja veebilehel www.kpkoda.ee.
10.2. Kui andmesubjekt registreerib end Koja koolitusele, lähtub Koda andmesubjekti
avaldatud või seaduse alusel avaldatud teabest.
10.3. Koolitusel osalevate isikute nimekiri avaldatakse registreerimislehel Koja koolituse
toimumise kohas. Andmesubjektil on õigus Koja poolt tema kohta kogutud andmetega
tutvuda ja neid vajadusel täpsustada, muuta või Kojale nende kohta selgitusi anda.
Koolitusel osalemist kinnitab andmesubjekt enda allkirjaga.
10.4. Koolitusel osalevate andmesubjektide isikuandmed (nimi, aadress- ja sideandmed ja
vajadusel tööandja nimi ja aadress- ning sideandmed) on aluseks Koja arve koostamiseks
ja esitamiseks koolituse eest tasumiseks.
10.5. Täiendusõppekohustusega hõlmatud isikute isikuandmed (nimi ja märge koolitusel
osalemise või mitteosalemise kohta) registreeritakse autonoomselt peetavas
arvestusprogrammis. Väljavõte registrilehest avaldatakse Koja veebilehe www.kpkoda.ee
intranetis, millele on avalik juurdepääs piiratud (juurdepääs andmetele on võimaldatud
Koja liikmetele, nende büroo töötajatele, Koja töötajatele ja Justiitsministeeriumi
pädevatele isikutele).
10.6. Täiendusõppekohustusega hõlmatud isik peab kohtutäituri seaduse § 97 ja selle alusel
antud justiitsministri 15.12.2009 määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik“ § 79 lg 1 või
justiitsministri 21.05.2010 määruse nr 17 „Nõuded pankrotihalduri täiendusõppele ja
täiendusõppe maht“ § 5 lõike 1 alusel esitama eksamikomisjoni esitatud tähtajaks andmed
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hindamisperioodi jooksul läbitud täiendusõppe, sellega võrdsustatud tegevuse või
asjaolude kohta, mis vabastavad osaliselt või täielikult täiendusõppekohustuse täitmisest
hindamisperioodil. Koja eksamikomisjonil on õigus nõuda andmesubjektilt vajadusel
täiendavate andmete esitamist..
10.7. Kirjavahetust täiendusõppega seotud küsimustes säilitab Koda 5 aastat. Täiendusõppe
ja -kohustuse täitmise hindamise dokumente säilitab Koda 10 aastat.
Raamatupidamisdokumente (sh müügiarved) säilitab Koda 7 aastat arvates majandusaasta
lõppemisest. Tähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.
11. Avalikud andmed töötamisel kohtutäituri, kohtutäituri abi või pankrotihaldurina
11.1. Vastavalt kohtutäituri seaduse § 78 punktile 4 peab Koda kohtutäiturite, kohtutäituri
abide ja pankrotihaldurite nimekirja. Kohtutäituri seaduse § 77 lõike 1 alusel teeb Koda
oma veebilehel www.kpkoda.ee kättesaadavaks avalikkusele vajaliku teabe kohtutäiturite
ja pankrotihaldurite kohta, eelkõige büroode aadressid, vastuvõtuajad ja sidevahendite
numbrid.
11.2. Justiitsministri 15.12.2009 määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik“ § 91 lõike 1 alusel
avaldatakse kohtutäiturite nimed, büroode aadressi- ja kontaktandmed, ametialase
elektronposti aadressid ning kohtutäiturite kasutatavate veebilehtede aadressid Koja
veebilehel www.kpkoda.ee ja Justiitsministeeriumi veebilehel www.just.ee.
11.3. Vastavalt kohtutäituri seaduse § 24 sätestatule peab Koda kohtutäituri abide nimekirja
ja avaldab sellesse kantud andmed Koja veebilehel www.kpkoda.ee.
11.4. Ametikogu juhatus kustutab kohtutäituri taotluse alusel või omal algatusel nimekirjast
kohtutäituri abid, kelle suhtes on ära langenud käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud
nimekirja kandmise alus.
11.5. Kohtutäituri abide nimekirja kantud andmeid säilitab Koda 7 aastat pärast
andmesubjekti kohtutäituri abide nimekirjast kustutamist, kuna kohtutäituri seaduse § 24
lõike 5 alusel võib nimekirjast kustutatud, kuid kohtutäiturile esitatavatele nõuetele
vastav kohtutäituri abi, kes on tegutsenud kohtutäituri abina vähemalt ühe aasta, seitsme
aasta jooksul nimekirjast kustutamisest arvates kandideerida vabale kohtutäituri
ametikohale kohtutäiturieksamit uuesti sooritamata.
11.6. Pankrotiseaduse § 59 lg 3 alusel peab Koda pankrotihaldurite nimekirja ning see
tehakse avalikkusele kättesaadavaks Koja veebilehel www.kpkoda.ee.
11.7. Andmeid ametist vabastatud kohtutäiturite ning isikute kohta, kelle pankrotihaldurina
tegutsemise õigus on lõpetatud säilitab Koda jäädavalt.
12. Õigus tutvuda enda andmetega
12.1. Andmesubjektil on õigus tutvuda Koja kogutud andmetega tema kohta ning nõuda
nende parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed. Vastava
taotlusega peab andmesubjekt pöörduma sõltuvalt andmete iseloomust või töötlemise
eesmärgist vastavalt kas Koja, täitemenetlust läbi viiva kohtutäituri või pankrotimenetlust
läbiviiva pankrotihalduri poole.
12.2. Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal
vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes. Koda, täitemenetlust läbi
viiv kohtutäitur või pankrotimenetlust läbiviiv pankrotihaldur ei töötle isikuandmeid
edasi, välja arvatud juhul, kui ta tõendab, et töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel,
mis kaalub üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise,
esitamise või kaitsmise eesmärgil.
12.3. Kui Kojal või andmeid töötleval menetleval kohtutäituril või pankrotihalduril ei ole
andmesubjekti isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust, võib andmesubjekt
nõuda nende kasutamise lõpetamist või kustutamist.
7

12.4. Kojal või andmeid töötleval menetleval kohtutäituril või pankrotihalduril on õigus
keelduda andmesubjekti tutvumissoovi täitmast üksnes siis, kui see võib:
1. kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
2. takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
3. raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
4. ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist, või on
5. andmete avaldamine seadusega keelatud.
12.5. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisega seotud lahkarvamused lahendatakse
eelkõige läbirääkimiste teel. Kui see ei õnnestu, on andmesubjektil õigus esitada
pöördumine Andmekaitse Inspektsioonile või kaebus halduskohtusse.
13. Rakendussätted
13.1. Kojal on õigus ühepoolselt muuta privaatsuspoliitikat igal ajal avaldades kehtiva
privaatsuspoliitika veebilehel www.kpkoda.ee.
13.2. Koja andmekaitseametniku andmed avaldatakse Koja veebilehel www.kpkoda.ee.
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