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Kinnitas: Kati Korm Juhatuse liige 29.12.2020 

Koostas: Priit Koovit Andmekaitse ja infoturbe juht 22.12.2020 

 Ees- ja perekonnanimi Ametikoht kuupäev 

 

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED 
 

1. Protseduuri üldsätted 

1.1. Eesmärk 

Protseduuriga sätestab Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum (edaspidi Kliinikum) 

andmesubjekti õigused tema isikuandmete töötlemisel. 

1.2. Kehtivus 

Protseduur kehtib Kliinikumis. Protseduur kehtib Kliinikumi andmekaitse kontserni liikmele 

ja Kliinikumi lepingupartnerile, kui see tuleneb lepingust, õigusaktist või isikuandmete 

töötlemise asjaolust. 

1.3. Vastutus 

Protseduuri täitmise eest vastutab isikuandmete töötlemistoimingu teostaja ning 

andmekaitse ja infoturbe büroo. 

1.4. Mõisted 

Protseduuri mõistete tähendus on esitatud teatmestus TKL-239 „Isikuandmete töötlemise 

mõisted“. 

 

2. Andmesubjekti õigus teabele 

2.1. Teave, mille Kliinikum on kohustatud avalikustama andmesubjektile: 

2.1.1. isikuandmete töötlemise eesmärk; 

2.1.2. enda isikuandmetega tutvumise ning nende parandamise, kustutamise või 

piiramise õigus ja õiguste teostamise kord; 

2.1.3. vastutava töötleja nimi ja kontaktandmed; 

2.1.4. Andmekaitse Inspektsiooni kontaktandmed; 

2.1.5. õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui isikuandmete töötlemisel on 

rikutud andmesubjekti õigusi. 

2.2. Teave, mille Kliinikum on kohustatud esitama andmesubjektile, kui seaduses on 

sätestatud kohustus teavitada andmesubjekti tema isikuandmete töötlemisest: 

2.2.1. punktis 2.1 nimetatud teave; 

2.2.2. isikuandmete töötlemise õiguslik alus; 

2.2.3. isikuandmete säilitamise tähtaeg või säilitamise tähtaja määramise alused; 

2.2.4. isikuandmete vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad, kellele Kliinikum edastab 

andmesubjekti isikuandmeid. 

2.3. Teabe, mis on nimetatud punktis 2.2, võib Kliinikum esitada andmesubjektile hiljem, piirata 

selle esitamist või jätta selle esitamata, kui see kahjustab teise inimese õigusi ja vabadusi 

või sellekohane alus tuleneb seadusest. 

 

3. Andmesubjekti õigus enda isikuandmetele 

3.1. Kliinikum on kohustatud andmesubjekti taotlusel esitama andmesubjektile: 

3.1.1. tema isikuandmed; 

3.1.2. isikuandmete päritolu teabe; 

3.1.3. punktis 2.2 esitatud teabe. 
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3.2. Teabe, mis on nimetatud punktis 3.1, võib Kliinikum esitada andmesubjektile hiljem, piirata 

selle esitamist või jätta selle esitamata, kui see kahjustab teise inimese õigusi ja vabadusi 

või sellekohane alus tuleneb seadusest. 

 

4. Andmesubjekti õigus isikuandmete parandamisele ja kustutamisele 

4.1. Andmesubjektil on õigus nõuda Kliinikumilt tema isikuandmete parandamist, kui need ei 

vasta tegelikele asjaoludele. 

4.2. Andmesubjektil on õigus nõuda Kliinikumilt tema isikuandmete täiendamist, kui need on 

mittetäielikud ning see on isikuandmete töötlemise eesmärki arvestades asjakohane. 

4.3. Andmesubjektil on õigus nõuda Kliinikumilt kogutud isikuandmete kustutamist, kui: 

4.3.1. isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud; 

4.3.2. isikuandmete töötlemisel ei arvestatud isikuandmete töötlemise põhimõtteid või 

4.3.3. Kliinikum on kohustatud andmed kustutama täitmaks seadusest, kohtuotsusest, 

välislepingust või muust siduvast kokkuleppest tulenevat kohustust. 

4.4. Kliinikum piirab isikuandmete kustutamise asemel nende töötlemist, kui: 

4.4.1. andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse ning nende õigsust või ebaõigsust 

ei ole võimalik kindlaks teha või 

4.4.2. isikuandmeid tuleb säilitada tõendamise eesmärgil. 

4.5. Kui Kliinikum on isikuandmete kustutamise asemel rakendanud isikuandmete töötlemise 

piiramist, peab Kliinikum teavitama andmesubjekti sellise piirangu eemaldamisest. 

4.6. Kliinikum on kohustatud andmesubjekti kirjalikult teavitama, kui ta keeldub isikuandmete 

parandamisest, kustutamisest või nende töötlemise piiramisest ning esitama keeldumise 

põhjused. Andmesubjekti teavitamisel teavitab Kliinikum andmesubjekti tema õigusest 

pöörduda otsuse vaidlustamiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. 

 

5. Kliinikumi kohustus teavitada isikuandmete parandamisest, kustutamisest ja nende 

töötlemise piiramisest 

5.1. Kliinikum on isikuandmete parandamise korral kohustatud parandamisest ja paranduse 

sisust teavitama isikuandmete edastajat, kellelt on ebaõiged isikuandmed saadud. 

5.2. Kui isikuandmeid on parandatud, kustutatud või nende töötlemist on piiratud, on Kliinikum 

kohustatud teavitama vastuvõtjaid, kellele andmed olid varem edastatud. 

5.3. Isikuandmete vastuvõtjad on kohustatud parandama või kustutama nende vastutusel 

töödeldavad isikuandmed või piirama nende töötlemist. 

 

6. Andmesubjekti õiguste teostamise kord 

6.1. Kliinikum on kohustatud vastama andmesubjekti taotlustele selgelt ja põhjendatult. 

6.2. Kliinikum teavitab andmesubjekti põhjendamatu viivituseta ühe kuu jooksul pärast taotluse 

saamist andmesubjekti taotluse alusel tehtud toimingutest. 

6.3. Kliinikum võib andmesubjektilt küsida taotluse täitmisega kaasnevate seaduses või 

seaduse alusel antud õigusaktis sätestatud mõistlike kulude hüvitamist või keelduda 

taotletud meetmete võtmisest, kui andmesubjekti taotlus on põhjendamatu või 

ülemäärane. 

6.4. Kliinikum tuvastab andmesubjekti isiku ning tema õiguse saada teavet ja tema kohta 

käivaid isikuandmeid või õiguse nõuda isikuandmete parandamist ja kustutamist. 

 

7. Andmesubjekti õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole 

Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Andekaitse Inspektsiooni poole, kui 

andmesubjekti leiab, et tema isikuandmete töötlemisel rikutakse tema õigusi. 
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TKL-239 Isikuandmete töötlemise mõisted 

TKL-240 Isikuandmete töötlemise alused 

PKL-194 Isikuandmete töötlemise üldtingimused 

 


