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Isikuandmete kaitse – Andmesubjekti õigus tutvuda andmetega – Andmete parandamise nõue – 

Finantsteenuseid osutavate ettevõtjate üle teostatav järelevalve – Ametisaladuse hoidmise 

kohustus 

Pank Nordea saatis Finantsinspektsiooni järelevalvemenetluse raames Finantsinspektsioonile 

väite, et B ja temaga seotud isikud on olnud mitmete aastate jooksul kriminaalmenetluses 

kahtlustatavad. B juhatuse liikme A hinnangul oli tegemist valeväitega, sest A kui B-ga seotud 

isik ei ole kahtlustatav olnud. Seetõttu pöördus ta esialgu Finantsinspektsiooni poole ja seejärel 

kohtusse sooviga tuvastada, et Finantsinspektsioon käitus õigusvastaselt, kui jättis A tema 

isikuandmete töötlemisest teavitamata, taotles teda puudutava teabe ja andmete talle teatavaks 

tegemist, isikuandmete parandamist haldustoimikus jm andmekogudes ning isikuandmete 

parandamist nende asutuste ja isikute andmekogudes, kellele inspektsioon on andmed 

edastanud. 

Riigikohus möönis, et kirjas sisaldusid tõepoolest A-d puudutavad isikuandmed ja Finants-

inspektsioon oli nende andmete töötleja. Kohus viitas, et asjakohased seadusesätted võimalda-

vad kõigil haldusorganitel töödelda isikuandmeid andmesubjekti nõusolekuta teda sellest 

teavitamata avaliku ülesande täitmise käigus õigusaktiga ettenähtud kohustuse täitmiseks. See 

ei tähenda, et isikul puuduks õigus saada teavet ja isikuandmeid ning nõuda nende parandamist. 

Neid õigusi võib siiski piirata. Direktiivi 95/46/EÜ (isikuandmete kaitse direktiiv) 

põhjenduse 43 ja art 13 lg 1 p e järgi võib piirangu legitiimne eesmärk mh olla liikmesriigi 

oluliste majanduslike või rahanduslike huvide kaitse. Direktiivist ja Euroopa Kohtu praktikast 

nähtub siiski, et piirang tuleb kehtestada seadusega ja see peab olema proportsionaalne. 

Finantsinspektsioon tugines A taotluse rahuldamata jätmisel Finantsinspektsiooni seadusest, 

mille kohaselt finantsjärelevalve teostamiseks läbiviidav menetlus ei ole avalik ning finants-

järelevalve käigus saadud andmed on reeglina konfidentsiaalsed. See seadus tugineb mh 

direktiivile 2014/65/EL, mille eelkäija oli direktiiv 2004/39/EÜ. Direktiivi 204/39/EÜ 

tõlgendamisel on Euroopa Kohus asjas C-140/13 Altmann selgitanud üldist vajadust kontrolli-

menetluse konfidentsiaalsuse järele ja seetõttu ametisaladuse hoidmise kohustust kui direktii-

vist tulenevat üldreeglit. Sellest järeldas Riigikohus, et kui avalike ülesannete täitmisel on üldi-

ne lähtekoht võimalikult avar juurdepääs avalikule teabele ning andmesubjekti juurdepääs 

isikuandmetele, siis finantsjärelevalve sektoris on lähtekoht vastupidine – juurdepääs avalikule 

teabele on erand ning see laieneb ka isikuandmetele juurdepääsule. Ametisaladuse hoidmise 

kohustus piirab andmesubjekti õigust pääseda juurde teda puudutavatele isikuandmetele. Seega 

pidas Riigikohus Finantsinspektsiooni keeldumist A-le teabe andmisest õiguspäraseks. 

Samadel põhjustel leidis Riigikohus, et A-l puudub õigus nõuda ka andmete parandamist. 

Andmete parandamine võib parandamata jätmine võib kahjustada ametisaladuse hoidmise 

kohustuse olemust, andes alust konfidentsiaalsust kahjustavateks järeldusteks. 

Otsusele esitas üks kohtunik eriarvamuse, leides, et asja lahendamiseks tulnuks küsida Euroopa 

Kohtult eelotsust, kuidas tõlgendada finantssektorit reguleerivates direktiivides sisalduvat 

ametisaladuse hoidmise kohustust koostoimes isiku õigusega isikuandmete kaitsele. Euroopa 

Kohtu menetluses olnud ja olevad senised kohtuasjad (C-140/13, C-358/16, C-15/16) 

puudutavad eeskätt juurdepääsu avalikule teabele, mitte aga isiku õigust isikuandmete kaitsele. 


