
KINNITATUD 

Koja kutsekogu juhatuse 7. detsembri 2016. a 
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MUUDETUD 
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Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja pankrotihalduri 

elektroonilise veebipõhise toimiku andmekogu töötlemist 

võimaldava platvormi pidamise kord 

 

 

Õiguslikud alused 

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) artiklid 6, 10, 26 ja 28, kohtutäituri seaduse 

paragrahvi 78 punkt 13 ja paragrahvi 91 lõige 1, avaliku teabe seaduse paragrahvi 434 lõiked 1 

ja 3 ja paragrahvi 435 lõige 1, justiitsministri 30.12.2009 määruse nr 48 „Pankrotihalduri 

toimikule ja pankrotimenetluses koostatavatele dokumentidele esitatavad nõuded“ paragrahvi 3 

lõige 1 ning Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja põhikirja paragrahvi 42 punkt 9 

 

§ 1. Reguleerimisala 

Käesoleva korraga reguleeritakse Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja (edaspidi 

Koda) pankrotihalduri elektroonilise veebipõhise toimiku töötlemist võimaldava platvormi 

(edaspidi ka platvorm) pidamist. 

 

§ 2. Platvormi õiguslik seisund  

Platvorm ei ole andmekogu avaliku teabe seaduse mõistes, ei ole X-teega liidestatud 

ega kuulu riigi infosüsteemi. Pankrotihalduri (volitatud töötleja) ja isikute kellele volitud 

töötleja on võimaldanud platvormile juurdepääsu, platvormi salvestatud andmetest 

moodustuvad konkreetse pankrotihalduri andmekogud (elektroonilised veebipõhised 

toimikud). Pankrotihaldurite elektroonilised veebipõhised andmekogud (toimikud) ei ole 

Koja andmekogud. 

 

§ 3. Platvormi eesmärk ja ülesanne 

Platvorm on pankrotimenetluses ajutise halduri ja pankrotihalduri toimiku pidamiseks 

loodud elektrooniline töökeskkond, mille ülesanneteks on võimaldada pankrotihalduril 

täita pankrotiseaduse § 60 ja justiitsministri 30.12.2009 määruse nr 48 § 3 lõikes 1 



sätestatud nõudeid pankrotihalduri toimiku pidamiseks elektroonilise veebipõhise 

andmekoguna. 

 

§ 31. Isikuandmete töötlemise eesmärgid infosüsteemis 

(1) Isikuandmeid töödeldakse platvormis seaduse ning selle alusel antud õigusaktide 

alusel vastavalt isiklike andmete liigile ja andmesubjekti rollile järgnevatel eesmärkidel: 

1) füüsilisest isikust võlausaldaja andmed: 

a. isikukood – isiku identifitseerimine pankrotimenetluses; 

b. isiku nimi – isiku identifitseerimine pankrotimenetluses; 

c. isiku aadress- ja sideandmed – menetlusdokumentide edastamine või 

kättetoimetamine; 

2) võlausaldaja füüsilisest isikust esindaja andmed: 

a. isikukood – isiku identifitseerimine pankrotimenetluses; 

b. isiku nimi – isiku identifitseerimine pankrotimenetluses; 

c. isiku aadress- ja sideandmed – menetlusdokumentide edastamine või 

kättetoimetamine; 

3) füüsilisest isikust võlgniku ja võlgniku lähikondse1 andmed: 

a. isikukood – isiku identifitseerimine pankrotimenetluses; 

b. isiku nimi – isiku identifitseerimine pankrotimenetluses; 

c. isiku teovõime – võimalike erisuste tuvastamine isiku esindusõiguses 

pankrotimenetluse läbiviimisel; 

d. andmed isiku staatuse kohta – menetluseelduste olemasolu tuvastamine; 

e. isikuga seotud isikute andmed (abikaasa, ülalpeetavate nimi, isikukood, elukoht, 

staatus, vara andmed) – võimalike erisuste tuvastamine menetlustoimingute 

teostamisel; 

f. isiku aadress- ja sideandmed – menetlusdokumentide edastamine või 

kättetoimetamine; 

g. andmed isiku süütegude kohta - võimalike erisuste tuvastamine 

menetlustoimingute teostamisel; 

h. andmed isiku kinnipidamisasutuses viibimise kohta - võimalike erisuste 

tuvastamine menetlustoimingute teostamisel; 

i. andmed isikut tõendavate dokumentide kohta - isiku identifitseerimine 

pankrotimenetluses; 

j. andmed vähemalt 16-aastase isiku õppimiskoha ja õppekava kohta - võimalike 

erisuste tuvastamine menetlustoimingute teostamisel 

k. andmed vara kohta – nõude pööramine võlgniku varale; 

l. andmed tööandja kohta (nimi, kood ja aadressandmed) – võlgniku sissetuleku 

arestimistoimingud; 

4) võlgniku füüsilisest isikust esindaja: 

                                                
1
 Pankrotiseaduse § 117 tähenduses 



a. isikukood – isiku identifitseerimine pankrotimenetluses; 

b. isiku nimi – isiku identifitseerimine pankrotimenetluses; 

c. isiku teovõime (ainult võlgniku puhul) – võimalike erisuste tuvastamine isiku 

esindusõiguses pankrotimenetluse läbiviimisel; 

d. isiku aadress- ja sideandmed – menetlusdokumentide edastamine või 

kättetoimetamine; 

5) vara enampakkumisel osaleja andmed: 

a. isikukood – isiku identifitseerimine pankrotimenetluses; 

b. isiku nimi – isiku identifitseerimine pankrotimenetluses; 

c. isiku teovõime – võimalike erisuste tuvastamine isiku esindusõiguses 

enampakkumisel osalemiseks; 

d. isiku aadress- ja sideandmed – menetlusdokumentide edastamine või 

kättetoimetamine; 

e. andmed isikut tõendavate dokumentide kohta - isiku identifitseerimine 

enampakkumisel osalemiseks; 

6) vastutava või volitatud töötleja esindaja andmed: 

a. isikukood – isiku identifitseerimine ja kasutajarolli määramine platvormis; 

b. isiku nimi – isiku identifitseerimine ja kasutajarolli määramine platvormis. 

 

§ 4. Platvormi vastutav ja volitatud töötleja ning teenindaja 

(1) Platvormi vastutav töötleja on Koda. 

(2) Platvormi volitatud töötlejad on Koja liikmeteks olevad pankrotihaldurina 

tegutsemise õigust omavad isikud.  

(3) Platvormi teenindaja on isik, kelle ülesandeks on tagada platvormi tehniline 

toimivus. 

(4) Platvormi vastutav töötleja peab organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehniliste 

meetmetega tagama isikuandmete kaitse ja pidama arvestust isikuandmete 

töötlemisel kasutatavate tema kontrolli all olevate seadmete ja tarkvara üle vastavalt 

isikuandmete kaitse seaduses sätestatule. Platvormi haldamise üle teostab 

järelevalvet Koda. 

 

§ 5. Platvormi vastutava töötleja pädevus ja ülesanded 

Vastutav töötleja: 

1) korraldab platvormi kasutusele võtmiseks ja kasutamiseks vajalikud koolitused 

volitatud töötlejatele; 

2) haldab platvormi volitatud töötlejatele ja teenindajatele antud õigusi; 

3) teostab järelevalvet platvormi nõuetekohase kasutamise üle volitatud töötleja ja 

teenindajate poolt; 



4) korraldab platvormi kantud andmete säilimise vastavalt kehtestatud nõuetele ja 

sellest varukoopiate tegemise ning muude organisatsiooniliste, füüsiliste ja 

infotehnoloogiliste meetmete rakendamise; 

5) korraldab platvormi tõrgeteta töö tagamise. 

 

§ 6. Platvormi volitatud töötleja ning teenindaja pädevus ja ülesanded 

(1) Pankrotihaldurina tegutsemise õigust omav isik volitatud töötlejana kasutab 

platvormi seaduses ja määruses toodud toimiku pidamise nõuete täitmiseks. 

1) määrab isikud, kellel on õigus tema nimel sisestada ja kasutada platvormi 

andmeid; 

2) määrab isikud, kellel on juurdepääs tema toimikusse salvestatud andmetele; 

3) tagab platvormi salvestatud andmetega tutvumise ainult selleks õigust omavatele 

isikutele; 

4) võtab andmete turvalisuse – käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse – 

tagamiseks kasutusele platvormi turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, 

füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt; 

5) annab platvormi tehniliste puuduste avastamise korral sellest viivitamata teada 

vastutavale töötlejale. 

(2) Platvormi teenindaja: 

1) osutab tehnilist tuge platvormi haldamisel; 

2) osutab platvormi majutusteenust ning lahendab platvormi tark- ja riistvaralisi 

probleeme; 

3) nõustab ja informeerib vastutavat töötlejat platvormi majutamise, haldamise, 

arendamise ja infoturbealastest küsimustes; 

4) võtab andmete turvalisuse – käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse – 

tagamiseks kasutusele platvormi turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, 

füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt. 

 

§ 61. Isikuandmete kaasvastutav ja volitatud töötleja 

(1) Isikuandmete kaasvastutavad töötlejad on Koda, Koja liikmeteks olevad 

pankrotihaldurina tegutsemise õigust omavad isikud. Kaasvastutavate töötlejate 

vastutusvaldkond on 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) 

isikuandmete vastutavale töötlejale pandud kohustuste täitmisel piiritletud järgmiselt: 

1) Koda vastutab Koja töötajate ning Koja liikmete isikuandmete töötlemise nõuetele 

vastavuse eest; 

2) Koja liikmeks olev pankrotihaldurina tegutsemise õigust omav isik vastutab enda 

büroo töötajate ning menetluses olevate tsiviilasjade menetlusosaliste ning 

nendega seotud isikute isikuandmete töötlemise nõuetele vastavuse eest.  



(2) Isikuandmete volitatud töötleja on 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) isikuandmete volitatud töötlejale pandud kohustuste täitmisel Aldirekt 

OÜ. 

 

§ 7. Platvormi ülesehitus 

(1) Platvormi peetakse ownCloud failide sünkroniseerimise ja jagamise tarkvara 

versiooni 9.1. või uuema põhjal URLil pht.kpkoda.ee. Versiooni uuendamine 

kooskõlastatake Koja eestseisusega. 

 

§ 8. Platvormi õiguslikud ja korralduslikud alused 

(1) Platvormi haldamisel lähtutakse kehtivatest õigusaktidest. 

(2) Platvorm on Koja liikmetele osutatav teenus, mida nad saavad vabatahtlikult 

kasutada. 

 

§ 9. Liitumine platvormi kasutajaks 

(1) Liitumine platvormi kasutajaks (volitatud töötlejaks) on Koja kutsekogu liikmetele 

vabatahtlik ja toimub lepingu sõlmimisel Kojaga. 

(2) Taotluse liitumislepingu sõlmimiseks esitab pankrotihaldurina tegutsemise õigust 

omav isik Koja RIHA haldurile. 

(3) Koja RIHA haldur loob platvormi pankrotihalduri nime põhjal kasutajakonto ja annab 

juurdepääsuõigused. 

 

§ 10. Tasu teenuste eest 

Teenus on tasuta, kui Koja eestseisus ei otsusta teisiti. 

 

§ 11. Platvormi turvameetmed 

(1) Platvormi turvaklass on K1T2S1, andmete kaitsmiseks rakendatakse 

organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid. 

(2) Platvormi turbetase on keskmine (M). 

(3) Vastutaval töötlejal on õigus lisada platvormi volitatud töötlejaid (pankrotihaldureid) 

ja määrata nende õiguste tasemed. Vastutaval töötlejal ja teenindajal puudub õigus 

tutvuda volitatud töötlejate poolt platvormi salvestatud andmetega ega võimaldada 

nendega tutvumist kolmandatel isikutel.  

(4) Platvormi andmete ja dokumentide salvestamise, sisestamise, muutmise ja 

kustutamise (edaspidi kanne) kohta salvestatakse ning säilitatakse vähemalt 

järgmised andmed (edaspidi logid): 

1) kande teinud kasutaja (volitatud töötleja) või muu isiku nimi ja/või muud andmed; 

2) kande tegemise kuupäev ja kellaaeg; 



3) kande objekt. 

(5) Konkreetse pankrotihalduri toimikuga seotud  kannete logidega on õigus tutvuda 

üksnes pankrotihalduril või tema nõusolekul. 

 

§ 12. Andmete säilitamine 

(1) Platvormi salvestatud andmeid säilitatakse vastavalt pankrotiseaduse § 60 lõikes 3 

sätestatule. 

(2) Kande logisid konkreetse menetluse kohta säilitatakse niikaua, kui säilitatakse 

konkreetse menetluse kohta platvormi kantud andmeid ja dokumente, kui seadusest 

ei tulene erisusi. 

(3) Logide salvestamisel ja säilitamisel tagatakse nende vältimatus, käideldavus, 

terviklus ja konfidentsiaalsus. 

 

 

 

Terje Eipre 

Kutsekogu juhatuse esimees   

 


