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KINNITATUD 

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja 

eestseisuse 11.01.2023 

protokollilise otsusega nr 4.2. 

LISA 

 

 

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.kpkoda.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, täitemenetluse 

infosüsteemi veebilehel https://etaitur.kpkoda.ee ning täite- ja pankrotimenetluse 

infosüsteemis TAPAIS2 www.tapais2.oksjonikeskus.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 

http://www.kpkoda.ee/
http://www.oksjonikeskus.ee/
https://etaitur.kpkoda.ee/
http://www.kpkoda.ee/
http://www.oksjonikeskus.ee/
https://etaitur.kpkoda.ee/
http://www.tapais2.oksjonikeskus.ee/
http://www.kpkoda.ee/
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kehtib ka pärast kohtutäituri ametist lahkumist. Ametisaladuse hoidmise kohustust peavad 

järgima kohtutäituri büroo ja koja töötajad ning ka kõik muud isikud, kellele 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. Füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse § 4 lg 3 sätestab, et kui füüsilise isiku 

maksejõuetuse seaduses on ette nähtud teate avaldamine, tuleb see avaldada väljaandes 

Ametlikud Teadaanded. 

3.8. Saneerimisseaduse § 4 lg 2 sätestab, et kui saneerimisseaduses on ette nähtud teate 

avaldamine, tuleb see avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded. 

3.9.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, täitemenetluse 

infosüsteemis registreeritud sissenõudjad, Justiitsministeeriumi pädevad ametnikud) 



3 
 

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 

/võlausaldaj

a füüsilisest 

isikust 

esindaja 

Füüsilisest 

isikust võlgnik 

ja võlgniku 

lähikondne1 

Võlgniku 

füüsilisest 

isikust 

esindaja 

Koja, 

kohtutäituri 

või 

pankrotihaldu

ri büroo 

töötaja; 

Justiits-

ministeeriumi 

ametnik 

Vara enam-

pakkumisel 

osaleja 

isikukood Isiku 

identifit-

seerimine 

täite- või 

pankroti-

menetluses 

Isiku 

identifit-

seerimine 

täite- või 

pankroti-

menetluses 

ja 

kasutajarolli 

määramisek

s 

infosüsteemi

s 

Isiku identifit-

seerimine 

täite- või 

pankroti-

menetluses 

Isiku 

identifit-

seerimine 

täite- või 

pankroti-

menetluses 

Isiku identifit-

seerimine 

kasutajarolli 

määramiseks 

infosüsteemis, 

tööandja 

töölepingulist

e kohustuste 

täitmine 

Isiku 

identifit-

seerimine 

kasutajarolli 

määramisek

s 

infosüsteemi

s ja 

vaidlustus-

õiguse 

tagamiseks 

isiku nimi Isiku 

identifit-

seerimine 

täite- või 

pankroti-

menetluses 

Isiku 

identifit-

seerimine 

täite- või 

pankroti-

menetluses 

ja 

kasutajarolli 

määramisek

s 

infosüsteemi

s 

Isiku identifit-

seerimine 

täite- või 

pankroti-

menetluses 

Isiku 

identifit-

seerimine 

täite- või 

pankroti-

menetluses 

Isiku identifit-

seerimine 

kasutajarolli 

määramiseks 

infosüsteemis, 

tööandja 

töölepingulist

e kohustuste 

täitmine 

Isiku 

identifit-

seerimine 

kasutajarolli 

määramisek

s 

infosüsteemi

s ja 

vaidlustus-

õiguse 

tagamiseks 

andmed isiku 

teovõime 

kohta 

Ei töödelda Ei töödelda Võimalike 

erisuste 

tuvastamine 

isiku esindus-

õiguses 

Võimalike 

erisuste 

tuvastamine 

isiku 

esindus-

õiguses 

Ei töödelda Võimalike 

erisuste 

tuvastamine 

isiku 

esindus-

õiguses 

andmed isiku 

staatuse 

kohta 

Ei töödelda Ei töödelda Täitmiseeldust

e olemasolu 

tuvastamine 

Ei töödelda Ei töödelda Ei töödelda 

seotud isikute 

andmed 

Ei töödelda Ei töödelda Võimalike 

erisuste 

tuvastamine 

täitetoimingut

e teostamisel 

Ei töödelda Ei töödelda Ei töödelda 

Aadress- ja 

sideandmed 

Menetlus-

dokumentid

e 

edastamine 

või kätte-

toimetamine 

Menetlus-

dokumentid

e edastamine 

või kätte-

toimetamine 

Menetlus-

dokumentide 

edastamine või 

kätte-

toimetamine 

Menetlus-

dokumentid

e 

edastamine 

või kätte-

toimetamin

e 

Ei töödelda Menetlus-

dokumentid

e edastamine 

või kätte-

toimetamine 

andmed 

süütegude ja 

karistuste 

kohta 

Ei töödelda Ei töödelda Võimalike 

erisuste 

tuvastamine 

Ei töödelda Ei töödelda Ei töödelda 

 
1 Pankrotiseaduse § 117 tähenduses 
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täitetoimingut

e teostamisel 

andmed 

kinnipeetavat

e kohta 

Ei töödelda Ei töödelda Võimalike 

erisuste 

tuvastamine 

täitetoimingut

e teostamisel 

Ei töödelda Ei töödelda Ei töödelda 

andmed 

isikut 

tõendavate 

dokumentide 

kohta 

Ei töödelda Ei töödelda Isiku identifit-

seerimine 

täite- või 

pankroti-

menetluses 

Ei töödelda Ei töödelda Isiku 

identifit-

seerimine  

andmed 

vähemalt 16-

aastase isiku 

õppimiskoha 

ja õppekava 

kohta 

Ei töödelda Ei töödelda Võimalike 

erisuste 

tuvastamine 

täitetoimingut

e teostamisel 

Ei töödelda Ei töödelda Ei töödelda 

andmed vara 

kohta 

Ei töödelda Ei töödelda Nõude 

pööramine 

võlgniku 

varale 

Ei töödelda Ei töödelda Ei töödelda 

andmed 

tööandja 

kohta 

Ei töödelda Ei töödelda Võlgniku 

sissetuleku 

arstimis-

toimingud2 

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.kpkoda.ee ja täite- ja 

pankrotimenetluse infosüsteemis TAPAIS2 www.tapais2.oksjonikeskus.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 avalik-õiguslikus 

rahalises nõudes säilitatakse viis aastat. 

 
2 Füüsilisest isikust tööandja puhul töödeldakse tema nime, isikukoodi ja aadress- ning sideandmeid. 

http://www.kpkoda.ee/
http://www.oksjonikeskus.ee/
https://www.oksjonikeskus.ee/kasutustingimused.html
https://etaitur.kpkoda.ee/
http://www.tapais2.oksjonikeskus.ee/


6 
 

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 

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.  

https://server.amphora.ee/atp/ktphkoda/index.aspx?org=791&unit=2
http://www.kpkoda.ee/
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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. 

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, pankrotihalduri, saneerimisnõustaja või usaldusisiku eksamil 

osalemine 

9.1. Eksamiteade avaldatakse Koja veebilehel www.kpkoda.ee ja Justiitsministeeriumi 

veebilehel www.just.ee.   

9.2. Kui andmesubjekt registreerib end kohtutäiturieksamile, pankrotihalduri, 

saneerimisnõustaja või usaldusisiku eksamile, lähtub Koda andmesubjekti avaldatud või 

seaduse alusel avaldatud teabest. Lisaks on Koda kohustatud kohtutäituri seaduse § 18, 

pankrotiseaduse § 57 lg 7 ning saneerimisseaduse § 151 lg 6 sätestatu alusel kontrollima 

kohtutäituri ja kohtutäituri abi ametisse kandideerija ning pankrotihalduri või 

saneerimisnõustaja kutse taotleja usaldusväärsust (seaduses kohtutäituri ja kohtutäituri abi 

ametisse kandideerija ning pankrotihaldurina või saneerimisnõustajana 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, pankrotihaldurina, saneerimisnõustajana või usaldusisikuna tegutsemise 

õiguse andmist välistavad asjaolud. 

9.4. Teistele eksamile registreerunutele andmesubjekti andmeid ei avaldata, samuti ei avalda 

Koda andmesubjektile teiste eksamile registreerunute andmeid, erandina välja arvatud 

eksamile registreerunute nimekirja avaldamine eksamiruumis eksamil osalejate 

registreerimiseks ning eksamil osalejate õigesse ruumi juhatamiseks. Eksamile 

registreerunute andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud saavad 

juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras. 

9.5. Kirjavahetust kohtutäiturieksami, pankrotihalduri, saneerimisnõustaja ja usaldusisiku 

eksami korraldamise küsimustes säilitab Koda 5 aastat. Kohtutäiturieksami, 

pankrotihalduri, saneerimisnõustaja ja usaldusisiku 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. 

http://www.kpkoda.ee/
http://www.just.ee/
http://www.kpkoda.ee/
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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 ja saneerimisnõustaja 

täiendusõppele ja täiendusõppe maht“ § 5 lõike 1 alusel esitama eksamikomisjoni või 

justiitsministri 29.06.2022 määruse nr 17 „Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja 

metoodikakomisjoni töö korraldus, võlgniku usaldusisiku eksami, esmase koolituse ja 

täiendusõppe nõuded ning kojale makstava tasu suurus“ § 16 lg 1 alusel esitama 

metoodikakomisjoni esitatud tähtajaks andmed hindamisperioodi jooksul läbitud 

täiendusõppe, sellega võrdsustatud tegevuse või asjaolude kohta, mis vabastavad osaliselt 

või täielikult täiendusõppekohustuse täitmisest hindamisperioodil. Koja eksamikomisjonil 

või metoodikakomisjonil on õigus nõuda vastavalt 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, pankrotihalduri, 

saneerimisnõustaja või usaldusisikuna 

11.1. Vastavalt kohtutäituri seaduse § 78 punktile 4 peab Koda kohtutäiturite, kohtutäituri 

abide ja pankrotihaldurite nimekirja, vastavalt saneerimisseaduse § 153 lg 1 

saneerimisnõustajate nimekirja ja vastavalt füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse § 63 lg 

1 usaldusisikute nimekirja. Kohtutäituri seaduse § 77 lõike 1, saneerimisseaduse § 153 lg 3 

ja füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse § 63 lg 3 alusel teeb Koda oma veebilehel 

www.kpkoda.ee kättesaadavaks avalikkusele vajaliku teabe kohtutäiturite, 

pankrotihaldurite, saneerimisnõustajate ning usaldusisikute nimekirja kantud andmete 

kohta,. 

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.  

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 

http://www.kpkoda.ee/
http://www.kpkoda.ee/
http://www.kpkoda.ee/
http://www.kpkoda.ee/
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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, 

saneerimisnõustajana või usaldusisikuna 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, pankrotimenetlust läbi viiv pankrotihaldur, saneerimismenetlust läbi viiv 

saneerimisnõustaja või maksejõuetusmenetlust läbi viiv usaldusisik 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, pankrotihalduril, 

saneerimisnõustajal või usaldusisikul ei ole andmesubjekti isikuandmete kasutamiseks 

(enam) seaduslikku alust, võib andmesubjekt nõuda nende kasutamise lõpetamist või 

kustutamist.  

12.4. Kojal või andmeid töötleval menetleval kohtutäituril, pankrotihalduril, 

saneerimisnõustajal või usaldusisikul 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. 

  

http://www.kpkoda.ee/
http://www.kpkoda.ee/
http://www.kpkoda.ee/
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Seletuskiri Koja eestseisuse otsusega kinnitatava Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite 

Koja privaatsuspoliitika eelnõu juurde  

 

Sissejuhatus 

 

Otsuse eelnõu on koostatud 25. mail 2018 jõustuva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 

(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) alusel.  

 

Eelnõu valmistas ette Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja nõunik Jaan Lõõnik, tel 6464619, 

e-post jaan.loonik@kpkoda.ee).  

 

Eelnõu sisu 

 

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 5 sätestab isikuandmete töötlemise põhimõtted: 

„Artikkel 5 Isikuandmete töötlemise põhimõtted  

1.Isikuandmete töötlemisel tagatakse, et  

a) töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev („seaduslikkus, õiglus ja 

läbipaistvus“);  

b) isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel 

ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus; isikuandmete edasist 

töötlemist avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- või ajaloouuringute või statistilisel 

eesmärgil ei loeta artikli 89 lõike 1 kohaselt algsete eesmärkidega vastuolus olevaks („eesmärgi 

piirang“);  

c) isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise 

eesmärgi seisukohalt („võimalikult väheste andmete kogumine“);  

d) isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud 

meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks 

viivitamata („õigsus“); 

e) isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see 

on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse; isikuandmeid võib 

kauem säilitada juhul, kui isikuandmeid töödeldakse üksnes avalikes huvides toimuva 

arhiveerimise, teadus- või ajaloouuringute või statistilisel eesmärgil vastavalt artikli 89 lõikele 

1, eeldusel et andmesubjektide õiguste ja vabaduste kaitseks rakendatakse käesoleva määrusega 

ettenähtud asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid („säilitamise piirang“);  

f) isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas 

kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või 

kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid 

(„usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus“);  

2.Lõike 1 täitmise eest vastutab ja on võimeline selle täitmist tõendama vastutav töötleja 

(„vastutus“).“ 

 

Seega tuleb tagada, et andmesubjekt oleks teadlik andmete töötlemisest, talle antav teave ei tohi 

olla eksitav, töödeldavad andmed peavad olema asjakohased ja õiged ning andmetöötlus peab 

olema turvaline. Termin „läbipaistvus“ on EL õiguse üks peamiseid alustalasid. Inimestes peab 

olema usaldus protsesside suhtes, mis neid mõjutavad. selleks peavad nad suutma protsessidest 

aru saada ning vajadusel neisse ka sekkuda. Isikuandmete kaitse üldmäärus näeb ette, et lisaks 

andmetöötluse läbipaistvusele peab andmetöötleja suutma andmesubjektile ka tõendada 

andmetöötluse nõuetekohast toimimist. 

mailto:jaan.loonik@kpkoda.ee
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Isikuandmete kaitse üldmääruse põhjenduspunkt 39 sätestab: „Isikuandmete igasugune 

töötlemine peaks olema seaduslik ja õiglane. Füüsilisi isikuid puudutavate isikuandmete 

kogumine, kasutamine, lugemine või muu töötlemine ja nende andmete töötlemise ulatus 

praegu või tulevikus peaks olema nende jaoks läbipaistev. Läbipaistvuse põhimõte eeldab, et 

nende isikuandmete töötlemisega seotud teave ja sõnumid on lihtsalt kättesaadavad, 

arusaadavad ning selgelt ja lihtsalt sõnastatud. Kõnealune põhimõte puudutab eelkõige 

andmesubjektide teavitamist vastutava töötleja identiteedist ning töötlemise eesmärgist ja 

täiendavast teabest, et tagada asjaomaste füüsiliste isikute suhtes õiglane ja läbipaistev 

töötlemine ning nende õigus saada neid puudutavate isikuandmete töötlemise kohta kinnitust ja 

sõnumeid. Füüsilisi isikuid tuleks teavitada isikuandmete töötlemisega seotud ohtudest, 

normidest, kaitsemeetmetest ja õigustest ning sellest, kuidas nad saavad sellise andmete 

töötlemisega seoses oma õigusi kasutada. Eelkõige peaksid olema selged ja õiguspärased 

isikuandmete töötlemise konkreetsed eesmärgid, mis tuleks kindlaks määrata andmete 

kogumise ajal. Isikuandmed peaksid olema asjakohased, piisavad ja piirduma sellega, mis on 

nende töötlemise otstarbe seisukohalt vajalik. See eeldab eelkõige, et tagatakse andmete 

säilitamise aja piirdumine rangelt minimaalsega. Isikuandmeid tuleks töödelda vaid juhul, kui 

nende töötlemise eesmärki ei ole mõistlikult võimalik saavutada muude vahendite abil. Selle 

tagamiseks, et isikuandmeid ei säilitataks vajalikust kauem, peaks vastutav töötleja kindlaks 

määrama tähtajad andmete kustutamiseks või perioodiliseks läbivaatamiseks. Selle tagamiseks, 

et ebaõiged isikuandmed parandatakse või kustutatakse, tuleks võtta kõik mõistlikud meetmed. 

Isikuandmeid tuleks töödelda viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse ja 

konfidentsiaalsuse, sealhulgas isikuandmetele ning nende töötlemiseks kasutatavatele 

seadmetele loata juurdepääsu või nende loata kasutamise tõkestamise.“ 

 

Andmesubjektide teavitamise kohustus on sätestatud ka isikuandmete kaitse üldmääruse 

põhjenduspunktis 60: „Õiglase ja läbipaistva töötlemise põhimõte eeldab, et andmesubjekti 

teavitatakse isikuandmete töötlemise toimingu tegemisest ja selle eesmärkidest. Vastutav 

töötleja peaks esitama andmesubjektile igasuguse täiendava teabe, mis on vajalik õiglase ja 

läbipaistva töötlemise tagamiseks, võttes arvesse isikuandmete töötlemise konkreetseid 

asjaolusid ja konteksti. Lisaks tuleks andmesubjekti teavitada profiilianalüüsi olemasolust ja 

sellise analüüsi tagajärgedest. Kui isikuandmeid kogutakse andmesubjektilt, tuleks teda 

teavitada ka sellest, kas ta on kohustatud isikuandmeid esitama, ja selliste andmete esitamata 

jätmise tagajärgedest. Sellise teabe võib esitada koos standardsete ikoonidega, et anda 

kavandatavast töötlemisest selgelt nähtaval, arusaadaval ja loetaval viisil sisuline ülevaade. Kui 

ikoonid esitatakse elektrooniliselt, peaksid need olema masinloetavad.“ 

 

Andmesubjektile andmetöötluse vaidlustamise õiguse tagamise vajadust rõhutab isikuandmete 

kaitse üldmääruse põhjenduspunkt 69: „Kui isikuandmeid võidakse seaduslikult töödelda 

sellepärast, et töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või vastutava 

töötleja avaliku võimu teostamiseks või seoses vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud 

huviga, peaks andmesubjektil olema ikkagi õigus tema konkreetse olukorraga seotud 

isikuandmete töötlemine vaidlustada. Vastutav töötleja peaks tõendama, et tema mõjuvad 

õigustatud huvid kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused.“ 

 

Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 12 näeb viidetega artiklitele 13 ja 14 ette, et 

andmesubjekti tuleb lühidalt ja selgelt teavitada isikuandmete töötlemisest. 

 
Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklid 12, 13 ja 14 sätestavad: 

„Artikkel 12 Selge teave, teavitamine ja andmesubjekti õiguste teostamise kord  



12 
 

1.Vastutav töötleja võtab asjakohased meetmed, et esitada andmesubjektile artiklites 13 ja 14 

osutatud teave ning teavitada teda artiklite 15–22 ja 34 kohaselt isikuandmete töötlemisest 

kokkuvõtlikult, selgelt, arusaadavalt ning lihtsasti kättesaadavas vormis, kasutades selget ja 

lihtsat keelt, eelkõige konkreetselt lapsele suunatud teabe korral. Kõnealune teave esitatakse 

kirjalikult või muude vahendite abil, sealhulgas asjakohasel juhul elektrooniliselt. Kui 

andmesubjekt seda taotleb, võib teabe esitada suuliselt, tingimusel et andmesubjekti 

isikusamasust tõendatakse muude vahendite abil. 

2.Vastutav töötleja aitab kaasa artiklite 15–22 kohaste andmesubjekti õiguste kasutamisele. 

Artikli 11 lõikes 2 osutatud juhtudel ei keeldu vastutav töötleja meetmete võtmisest 

andmesubjekti taotlusel tema artiklite 15–22 kohaste õiguste kasutamiseks, välja arvatud juhul, 

kui vastutav töötleja tõendab, et ta ei suuda andmesubjekti tuvastada.  

3.Vastutav töötleja esitab andmesubjektile tarbetu viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu 

jooksul pärast taotluse saamist teabe artiklite 15–22 kohase taotluse alusel võetud meetmete 

kohta. Seda ajavahemikku võib vajaduse korral pikendada kahe kuu võrra, võttes arvesse 

taotluse keerukust ja hulka. Vastutav töötleja teavitab andmesubjekti igast taolisest 

pikendamisest ja viivituse põhjustest ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest. Kui 

andmesubjekt esitab taotluse elektrooniliselt, esitatakse ka teave võimaluse korral 

elektrooniliselt, kui andmesubjekt ei taotle teisiti.  

4.Kui vastutav töötleja ei võta meetmeid vastavalt andmesubjekti taotlusele, teatab ta 

andmesubjektile viivituseta ja hiljemalt ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest meetmete 

võtmata jätmise põhjused ning selgitab talle võimalust esitada järelevalveasutusele kaebus ja 

kasutada õiguskaitsevahendeid.  

5.Artiklite 13 ja 14 kohase teabe esitamine ning artiklite 15–22 ja 34 kohane teavitamine ja 

meetmete võtmine on tasuta. Kui andmesubjekti taotlused on selgelt põhjendamatud või 

ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib vastutav töötleja kas:  

a) küsida mõistlikku tasu, võttes arvesse halduskulu, mis kaasneb teabe esitamise või 

teavitamise või taotletud meetmete võtmisega, või  

b) keelduda taotletud meetmete võtmisest.  

Vastutaval töötlejal lasub kohustus tõendada, et taotlus on selgelt põhjendamatu või 

ülemäärane.  

6.Kui vastutaval töötlejal on põhjendatud kahtlused artiklites 15–21 osutatud taotlust esitava 

füüsilise isiku identiteedi suhtes, võib vastutav töötleja nõuda andmesubjekti isiku 

tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist, piiramata seejuures artikli 11 kohaldamist.  

7.Andmesubjektidele artiklite 13 ja 14 kohaselt edastatava teabe võib anda koos standardsete 

ikoonide esitamisega, et anda kavandatavast töötlemisest selgelt nähtaval, arusaadaval ja 

loetaval viisil sisuline ülevaade. Kui ikoonid esitatakse elektrooniliselt, on need masinloetavad.  

8.Komisjonile antakse õigus võtta vastavalt artiklile 92 vastu delegeeritud õigusakte, et määrata 

kindlaks ikoonidega esitatav teave ja standardsete ikoonide esitamise kord.  

 

Artikkel 13 Teave, mis tuleb anda juhul, kui isikuandmed on kogutud andmesubjektilt  

1.Kui andmesubjektiga seotud isikuandmeid kogutakse andmesubjektilt, teeb vastutav töötleja 

isikuandmete saamise ajal andmesubjektile teatavaks kogu järgmise teabe:  

a) vastutava töötleja ning kui kohaldatav, siis vastutava töötleja esindaja nimi ja 

kontaktandmed;  

b) asjakohasel juhul andmekaitseametniku kontaktandmed;  

c) isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus; 

d) kui isikuandmete töötlemine põhineb artikli 6 lõike 1 punktil f3, siis teave vastutava töötleja 

või kolmanda isiku õigustatud huvide kohta;  

 
3 Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, 
kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta 
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e) asjakohasel juhul teave isikuandmete vastuvõtjate või vastuvõtjate kategooriate kohta,  

f) asjakohasel juhul teave selle kohta, et vastutav töötleja kavatseb edastada isikuandmed 

kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile, ning teave kaitse piisavust käsitleva 

komisjoni otsuse olemasolu või puudumise kohta või artiklis 46 või 47 või artikli 49 lõike 1 

teises lõigus osutatud edastamise korral viide asjakohastele või sobivatele kaitsemeetmetele ja 

nende koopia saamise viisile või kohale, kus need on tehtud kättesaadavaks.  

2.Peale lõikes 1 osutatud teabe esitab vastutav töötleja isikuandmete saamise ajal 

andmesubjektile järgmise täiendava teabe, mis on vajalik õiglase ja läbipaistva töötlemise 

tagamiseks:  

a) isikuandmete säilitamise ajavahemik või, kui see ei ole võimalik, sellise ajavahemiku 

määramise kriteeriumid;  

b) teave õiguse kohta taotleda vastutavalt töötlejalt juurdepääsu andmesubjekti puudutavatele 

isikuandmetele ning nende parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist 

või esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele, samuti teave isikuandmete 

ülekandmise õiguse kohta;  

c) kui isikuandmete töötlemine põhineb artikli 6 lõike 1 punktil a või artikli 9 lõike 2 punktil a, 

siis teave õiguse kohta nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist 

nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust;  

d) teave õiguse kohta esitada kaebus järelevalveasutusele;  

e) teave selle kohta, kas isikuandmete esitamine on õigusaktist või lepingust tulenev kohustus 

või lepingu sõlmimiseks vajalik nõue, samuti selle kohta, kas andmesubjekt on kohustatud 

kõnealuseid isikuandmeid esitama, ning selliste andmete esitamata jätmise võimalike 

tagajärgede kohta, ning  

f) teave artikli 22 lõigetes 1 ja 4 osutatud automatiseeritud otsuste, sealhulgas profiilianalüüsi 

tegemise kohta ning vähemalt nendel juhtudel sisuline teave kasutatava loogika ja selle kohta, 

millised on sellise isikuandmete töötlemise tähtsus ja prognoositavad tagajärjed andmesubjekti 

jaoks.  

3.Kui vastutav töötleja kavatseb isikuandmeid edasi töödelda muul eesmärgil kui see, milleks 

isikuandmeid koguti, esitab vastutav töötleja andmesubjektile enne andmete edasist 

isikuandmete töötlemist teabe kõnealuse muu eesmärgi kohta ja muu asjakohase lõikes 2 

osutatud täiendava teabe.  

4.Lõikeid 1, 2 ja 3 ei kohaldata, kui ja sel määral mil andmesubjektil on see teave juba olemas.  

 

Artikkel 14 Teave, mis tuleb esitada juhul, kui isikuandmed ei ole saadud andmesubjektilt  

1.Kui isikuandmed ei ole saadud andmesubjektilt, teeb vastutav töötleja andmesubjektile 

teatavaks järgmise teabe:  

a) vastutava töötleja ning asjakohasel juhul vastutava töötleja esindaja nimi ja kontaktandmed;  

b) asjakohasel juhul andmekaitseametniku kontaktandmed;  

c) isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus;  

d) asjaomaste isikuandmete liigid;  

e) asjakohasel juhul teave isikuandmete vastuvõtjate või vastuvõtjate kategooriate kohta; 

f) asjakohasel juhul teave selle kohta, et vastutav töötleja kavatseb edastada isikuandmed 

kolmandas riigis asuvale vastuvõtjale või rahvusvahelisele organisatsioonile, ning teave kaitse 

piisavust käsitleva komisjoni otsuse olemasolu või puudumise kohta või artiklis 46 või 47 või 

artikli 49 lõike 1 teises lõigus osutatud edastamise korral viide asjakohastele või sobivatele 

kaitsemeetmetele ja nende koopia saamise viisile või kohale, kus need on tehtud 

kättesaadavaks.  

 
isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps. Artikli 6 lõike 1 punkti f ei kohaldata, kui isikuandmeid töötleb 
avaliku sektori asutus oma ülesannete täitmisel. 
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2.Peale lõikes 1 osutatud teabe esitab vastutav töötleja andmesubjektile järgmise teabe, mis on 

vajalik andmesubjekti suhtes õiglase ja läbipaistva töötlemise tagamiseks:  

a) isikuandmete säilitamise ajavahemik või, kui see ei ole võimalik, sellise ajavahemiku 

määramise kriteeriumid;  

b) kui isikuandmete töötlemine põhineb artikli 6 lõike 1 punktil f, siis teave vastutava töötleja 

või kolmanda isiku õigustatud huvide kohta;  

c) teave õiguse kohta taotleda vastutavalt töötlejalt juurdepääsu andmesubjekti puudutavatele 

isikuandmetele ning nende parandamist või kustutamist või isikuandmete töötlemise piiramist 

ning esitada vastuväide selliste isikuandmete töötlemisele, samuti teave isikuandmete 

ülekandmise õiguse kohta;  

d) kui isikuandmete töötlemine põhineb artikli 6 lõike 1 punktil a või artikli 9 lõike 2 punktil a, 

siis teave õiguse kohta nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist 

nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust;  

e) teave õiguse kohta esitada kaebus järelevalveasutusele;  

f) teave isikuandmete päritoluallika ning asjakohasel juhul selle kohta, kas need pärinevad 

avalikult kättesaadavatest allikatest,  

g) teave artikli 22 lõigetes 1 ja 4 osutatud automatiseeritud otsuste, sealhulgas profiilianalüüsi 

tegemise kohta ning vähemalt nendel juhtudel sisuline teave kasutatava loogika ja selle kohta, 

millised on sellise töötlemise tähtsus ja prognoositavad tagajärjed andmesubjekti jaoks.  

3.Vastutav töötleja esitab lõigetes 1 ja 2 osutatud teabe:  

a) mõistliku aja jooksul pärast isikuandmete saamist, kuid hiljemalt ühe kuu jooksul, võttes 

arvesse isikuandmete töötlemise konkreetseid asjaolusid, või  

b) kui isikuandmeid kasutatakse andmesubjekti teavitamiseks, siis hiljemalt asjaomase 

andmesubjekti esmakordse teavitamise ajal, või  

c) kui isikuandmeid kavatsetakse avaldada teisele vastuvõtjale, siis hiljemalt andmete esimese 

avaldamise ajal.  

4.Kui vastutav töötleja kavatseb isikuandmeid edasi töödelda muul eesmärgil kui see, milleks 

isikuandmeid koguti, esitab vastutav töötleja andmesubjektile enne isikuandmete edasist 

töötlemist teabe kõnealuse muu eesmärgi kohta ja muu asjakohase lõikes 2 osutatud täiendava 

teabe.  

5.Lõikeid 1–4 ei kohaldata, kui ja sel määral mil  

a) andmesubjektil on see teave juba olemas;  

b) selle teabe esitamine osutub võimatuks või eeldaks ebaproportsionaalseid jõupingutusi, 

eelkõige kui isikuandmeid töödeldakse avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- või 

ajaloouuringute või statistilisel eesmärgil, eeldusel, et artikli 89 lõikes 1 osutatud tingimused 

on täidetud ja kaitsemeetmed kehtestatud, või sel määral mil käesoleva artikli lõikes 1 osutatud 

kohustus tõenäoliselt muudab sellise isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamise võimatuks 

või häirib seda suurel määral. Sellistel juhtudel võtab vastutav töötleja asjakohased meetmed 

andmesubjekti õiguste, vabaduste ja õigustatud huvide kaitsmiseks, sealhulgas teeb teabe 

avalikult kättesaadavaks;  

c) isikuandmete saamine või avaldamine on selgesõnaliselt sätestatud vastutava töötleja suhtes 

kohaldatavas liidu või liikmesriigi õiguses, milles nähakse ette asjakohased meetmed 

andmesubjekti õigustatud huvide kaitsmiseks, või  

d) isikuandmed peavad jääma salajaseks liidu või liikmesriigi õigusega reguleeritava 

ametisaladuse hoidmise kohustuse, sealhulgas põhikirjajärgse saladuse hoidmise kohustuse 

tõttu.“ 

 

Seega, artiklites 13 ja 14 sätestatud andmeid ei pea andmesubjektile andmete igakordsel 

töötlemisel esitama, kui andmesubjektil on see teave juba olemas. Käesolev privaatsuspoliitika 

on dokument, mille avaldamisega tagatakse andmesubjektile võimalus tutvuda Koja vastutaval 
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töötlemisel olevates infosüsteemides (Koja veebilehel www.kpkoda.ee ja selle avaliku teabe 

portaalis, kohtutäiturite ja pankrotihaldurite elektrooniliste enampakkumiste oksjonikeskkonna 

veebilehel www.oksjonikeskus.ee, täitemenetluse infosüsteemi veebilehel 

https://etaitur.kpkoda.ee ning täite- ja pankrotimenetluse infosüsteemis TAPAIS2 

www.tapais2.oksjonikeskus.ee) töödeldavate andmete liikide, andmetöötluse eesmärkide ja 

korraldusega. Koja privaatsuspoliitikas sätestatule viidatakse ka elektrooniliste 

enampakkumiste oksjonikeskkonna kasutustingimustes. 

 

Eelnõu punkt 1 sätestab andmete töötlemise korra. Koja privaatsuspoliitika hõlmab füüsiliste 

isikute (andmesubjektide) isikuandmete töötlemist 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, täitemenetluse infosüsteemi veebilehel https://etaitur.kpkoda.ee ning 

täite- ja pankrotimenetluse infosüsteemis TAPAIS2 www.tapais2.oksjonikeskus.ee). 

Privaatsuspoliitika ei hõlma juriidiliste isikute andmete töötlemise reguleerimist ega 

eelnimetatud veebilehtedel viidatud võõraid võrgulehti. Sõltuvalt infosüsteemist võib selle 

pidamise korras näha ette täiendavaid või detailsemaid nõudeid isikuandmete töötlemiseks. See 

on seotud näiteks Koja oksjonikeskkonnaga, kus osa andmeid kogutakse andmesubjekti 

nõusolekul (andmeväljade täitmine registreerimisvormil ei ole kohustuslik). Koja 

infosüsteemide pidamise korrad kehtestatakse eraldiseisvate aktidega. 

 

Eelnõu punktis 2 märgitakse, et andmetöötlejad (kohtutäiturid ja pankrotihaldurid) ei tee 

otsuseid üksnes automatiseeritud andmetöötlusele tuginevalt ning Koja infosüsteeme ei 

kaustata andmetöötluseks otseturunduslikul eesmärgil. Isikuandmete kaitse üldmääruse 

põhjenduspunktides pööratakse väga suurt rõhku, et andmesubjekt peab olema teadlik kõikidest 

tema isikuandmete töötlemise aspektidest ning põhjenduspunktides rõhutatakse ohte 

seonduvalt automatiseeritud otsuste langetamisega. Täite- ja pankrotimenetluses ei langetata 

otsuseid menetlustoimingute teostamiseks või laadi valikuks ilma inimsekkumiseta. Euroopa 

Liidu jaoks on põhiküsimuseks ebaausa konkurentsi vältimine. Seetõttu on Koja 

privaatsuspoliitikas selgelt välja öeldud, et Koja infosüsteemides töödeldavaid isikuandmeid ei 

kasutata otseturunduslikel eesmärkidel. 

 

Eelnõu punkt 3 sätestab andmete avalikustamise juhud ja viisi. Valdavalt tuleb 

täitemenetluslikke andmeid hoida saladuses, kuid on erijuhud, millal võib andmeid 

avalikustada. Andmesubjekti teavitatakse antud sättes kõikidest juhtudest, millal ja milliseid 

andmesubjekti andmeid võidakse avalikustada. Valdavalt kogutakse andmeid seaduse alusel 

ilma andmesubjekti nõusolekuta. Avalik sektor ei tohiks oma töötlemistoimingutes tugineda 

nõusolekule kui seaduslikule alusele. Isikuandmete kaitse üldmääruse põhjenduspunkt 43 

sätestab: „Selle tagamiseks, et nõusolek on antud vabatahtlikult, ei tohiks nõusolek anda 

isikuandmete töötlemiseks kehtivat õiguslikku alust konkreetsel juhul, kui andmesubjekt ja 

vastutav töötleja on selgelt ebavõrdses olukorras, eriti juhul kui vastutav töötleja on avaliku 

sektori asutus, ning seega on ebatõenäoline, et nõusolek anti selle konkreetse olukorra kõigi 

asjaolude puhul vabatahtlikult.“ Menetlusosalistega seotud isikute andmeid ei avalikustata 

kolmandatele isikutele. 

 

Eelnõu punkt 4 sätestab täpsemalt andmete kogumise eesmärgid vastavalt andmesubjekti 

rollile. Punktis 4.1. avaldatud tabel on koostatud kehtiva õiguskorra alusel arvestades Koja 

infosüsteemides andmete töötlemise korraldust.  

 

http://www.kpkoda.ee/
http://www.oksjonikeskus.ee/
https://etaitur.kpkoda.ee/
http://www.tapais2.oksjonikeskus.ee/
http://www.kpkoda.ee/
http://www.oksjonikeskus.ee/
https://etaitur.kpkoda.ee/
http://www.tapais2.oksjonikeskus.ee/
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Eelnõu punktides 5-11 sätestatakse isikuandmete töötlemise täiendavad eesmärgid ja andmete 

säilitamise tähtajad konkreetsetel juhtudel. Nendeks on andmetöötlus Koja veebilehtede 

külastamisel (erinevused sõltuvalt sellest, kas külastatakse veebilehtede avalikku või 

autoriseeritud vaadet), Koja vahendatavate X-tee teenustele päringute tegemine, Kojale 

teabenõude, selgitustaotluse või märgukirja esitamine, Kotta tööle või praktikale 

kandideerimine, eksamil osalemine, Koja koolitustel osalemine ja täiendusõppekohustuse 

täitmine ja töötamine kohtutäituri, kohtutäituri abi, pankrotihalduri, saneerimisnõustaja või 

usaldusisikuna. Andmete säilitamise tähtajad on esitatud vastavuses kohtutäiturimäärustikus, 

kohtutäituri seaduses, pankrotiseaduses, Koja eksami reglemendis, täiendusõppe reglemendis 

või Koja dokumentide loetelus sätestatuga. 

 

Eelnõu punkt 12 sätestab andmesubjekti õiguse tutvuda enda andmetega, esitada andmete 

töötlemise kohta vastuväiteid ning juhud, milliste korral on õigus andmete väljastamisest 

keelduda. 

 

Eelnõu punkt 13 sätestab, et andmekaitseametniku andmed avaldatakse Koja veebilehel. 

Andmekaitseametniku määrab Koja eestseisuse volitusel Koja esimees. Vastavalt isikuandmete 

kaitse üldmääruse artiklitele 13 ja 14 peab andmesubjektile avaldama andmekaitseametniku 

kontaktandmed. 

 
Eelnõu vastavus õigusaktidele 

 

Otsus on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (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). 

 

Eelnõu rakendamine ja mõjud 

 

Eelnõu rakendamise tulemusel tagatakse andmesubjekti teadlikkus isikuandmete töötlemise 

eesmärkidest ja korraldusest Kojas ja Koja vastutaval töötlemisel olevates infosüsteemides. 
 

 


