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Säiliku(te) kasutamise aeg (maksimum 1 aasta) 

Lisad: Andmesubjekti nõusolek, asutuse põhjendus juurdepääsuks vms

Uurija ees- ja perekonnanimi   

Uurija kontaktandmed (telefon / e-post)  

Arhivaalid, millele juurdepääsu taotletakse (fond, nimistu, säilik)

Juurdepääsuvajaduse põhjendus: uurimisteema, oodatav väljund (artikkel ajakirjanduses, 
teadustöö, koha- või suguvõsa ajalugu või mis tahes muu uurimistulemus), s.h selgitus, kas 
andmeid/uurimistulemusi on kavas publitseerida

Seotus  andmesubjektidega





OTSUS
(täidab Rahvusarhiiv)

Juurdepääsust keeldumise korral on juurdepääsu taotlejal õigus pöörduda riigiarhivaari poole
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Kinnitan esitatud andmete õigsust ning kohustun järgima kehtivaid seadusi piiranguga 
andmete kasutamisel. Olen teadlik isikute õigusest perekonna- ja eraelu puutumatusele 
ning vastutan mulle juhuslikult teatavaks saanud delikaatsete ja eraeluliste 
isikuandmete kasutamise eest vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Ametniku nimi 

Kuupäev 

Kuupäev  

Uurija allkiri (fail allkirjastatakse digitaalselt, bdoc-formaadis) 

Ametniku allkiri (fail allkirjastatakse digitaalselt, bdoc-formaadis) 



Selgitus taotluse täitmiseks

1) Piiranguga arhivaale saab väljastada vaid uurijale, kelle isik on teada.

2) Uurija kontaktandmeid on tarvis juurdepääsu otsuse teatamiseks või täpsustavate andmete saamiseks.

3) Arhivaalide leidandmed esitatakse vastavalt arhiivi teatmestule.

4) Luba juurdepääsuks piiranguga teabele antakse alati tähtajaliselt, kehtides vaid taotluses toodud uurimistee-
ma jaoks ning mitte kauem kui üheks aastaks.

5) Juurdepääsuvajaduse põhjenduse sisukusest oleneb juurdepääsu võimaldamine. Juurdepääsu võib olla vaja 
kas ametiülesannete täitmiseks või uurimishuvi tõttu. Taotluses toodud põhjendus võib olla minimaalne 
(viide õigusele teabele juurde pääseda), kui:

a) uurija taotleb juurdepääsu enda isikuandmetele;
b) uurijal on andmesubjekti kirjalik nõusolek või andmesubjekti surma korral (viimase 30 aasta jooksul) 

nõusolek andmesubjekti pärijalt, abikaasalt, alanejalt või ülenejalt sugulaselt, õelt või vennalt (taotlusele
lisatakse andmesubjekti või tema pärija allkirjaga nõusolek);

c) uurijal või Rahvusarhiivil on tõendeid, et andmesubjekti surmast on möödunud vähemalt 30 aastat 
(taotlusele lisatakse vajadusel tõendid); 

d) andmeid vajatakse teadustöö või riikliku statistika eesmärgil (olenevalt andmetest võidakse nõuda 
teadusasutuse põhjendust);

e) uurijal on eraarhivaalide omaniku või üleandja luba (taotlusele lisatakse luba);
f) uurija täidab ametiülesandeid (taotlusele lisatakse vastav dokument).

Ülejäänud juhtudel on vajalik taotlusesse võimalikult detailse uurimisteema kirjelduse, oodatava väljundi ja 
selgituste lisamine, sest juurdepääsu üle otsustatakse kaalutlemise teel.

Kaalutlemisel tehakse kindlaks, kas avalik hüve, mis saadakse juurdepääsupiiranguga andmete 
kasutamisest, kaalub üles kellegi õiguste või huvide riive, mis nende andmete kasutamisega võib kaasneda.

6) Kui uurija on suguluses andmesubjektiga, on soovitatav see ära märkida. See võib kergendada juurdepääsu 
piiranguga arhivaalidele ja lihtsustada kaalutlemist.

7) Lisadena esitatakse p5 toodud dokumendid või muu teave, mis on abiks kaalutlemisel ja võib lihtsustada 
juurdepääsu. Juurdepääsu taotlemisel ametiülesannete täitmiseks lisatakse kas:
a) asutuse tõend, et riigi või kohaliku omavalitsuse ametnik täidab oma ametiülesandeid;
b) uurimist või järelevalvet korraldava või õnnetuse asjaolusid selgitava pädeva ametniku otsus;

8) Deklaratsioon selle kohta, et uurija on teadlik juurdepääsupiiranguga andmete, sh isikuandmete kasutamise 
seaduslikest tingimustest ning kohustub neid täitma. 

9) Juurdepääsu võimaldamise või sellest keeldumise otsus (vajadusel) koos põhjendusega. Juurdepääsu võimal-
damine otsustatakse:
a) kohe, kui juurdepääsu võimaldamine saab toimuda kaalutlemata;
b) mõistliku tähtaja jooksul, kui läbi tuleb viia kaalutlemine. See võib nõuda andmete täpsustamist, teiste 

ametiisikute arvamuse ärakuulamist vms.
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10) Otsuse juurdepääsu võimaldamise või sellest keeldumise kohta võtab kaalutlemist nõudvatel juhtudel 
vastu  Tartu  või  Tallinna  kasutusosakonna  juhataja,  Rakvere  või  Valga  osakonna  juhataja  või 
Filmiarhiivi direktor. Kaalutlemist mittenõudvatel juhtudel võib juurdepääsu võimaldamise või sellest 
keeldumise otsuse vastu võtta kasutusosakonna asejuhataja või arhivaar.
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