
  

Tähis PKL-217 

Viide  

Versioon 01 

 

PKL-217 / Isikuandmete edastamine 1 / 3 

Kinnitas: Kati Korm Juhatuse liige 29.12.2020 

Koostas: Priit Koovit Andmekaitse ja infoturbe juht 22.12.2020 

 Ees- ja perekonnanimi Ametikoht kuupäev 

 

 

ISIKUANDMETE EDASTAMINE 

 

1. Protseduuri üldsätted 

1.1. Eesmärk 

Protseduuriga sätestab Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum (edaspidi Kliinikum) 

isikuandmete edastamise tingimused eesmärgiga kaitsta inimese õigusi 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. Isikuandmete edastamise üldsätted 

2.1. Isikuandmete edastamine on isikuandmete kättesaadavaks tegemine isikuandmete 

vastuvõtjale. Isikuandmete vastuvõtja võib olla Kliinikumi sisene või väline. 

2.2. Sisene vastuvõtja on Kliinikumi struktuuriüksus, Kliinikumi andmekaitse kontserni liige 

kaasvastutusel olevate isikuandmete osas, isikuandmete volitatud töötleja või Kliinikumi 

töötaja. 

2.3. Väline vastuvõtja on iga vastuvõtja, kes ei ole sisene vastuvõtja. Andmesubjekt loetakse 

väliseks vastuvõtjaks. 

2.4. Protseduur kohaldub, kui isikuandmete edastajaks on Kliinikum või isikuandmete 

vastuvõtjaks on Kliinikum. 

2.5. Isikuandmeid võib edastada sisesele või välisele vastuvõtjale, kui on täidetud 

isikuandmete edastamise tingimused ning sisese või välise vastuvõtja ja Kliinikumi 

kohustused. 

2.6. Isikuandmeid võib protseduurist tulenevaid tingimusi ja kohustusi täitmata edastada 

punktis 7 esitatud erandite korral. 

2.7. Protseduur ei kohaldu isikuandmete piiriülesel edastamisel. 

 

3. Isikuandmete edastamise tingimused 

3.1. Isikuandmeid võib edastada järgmistel tingimustel: 

3.1.1. Isikuandmete edastamiseks on õiguslik alus. Sisesel ja välisel vastuvõtjal peab 

olema õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks. Õigusliku aluse puudumisel või 

selle kahtluse korral ei ole isikuandmete edastamine sisesele ja välisele 

vastuvõtjale lubatud. 

3.1.2. Sisene ja väline vastuvõtja ning Kliinikum täidavad protseduurist, õigusaktidest, 

lepingutest ja andmesubjekti õigustest tulenevaid kohustusi. 
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4. Kohustused isikuandmete edastamisel sisesele vastuvõtjale 

4.1. Sisene vastuvõtja on kohustatud: 

4.1.1. tõendama oma isikut; 

4.1.2. töötlema isikuandmeid ainult tööülesande täitmiseks; 

4.1.3. töötlema isikuandmeid ainult Kliinikumi poolt määratud töövahendeid kasutades; 

4.1.4. täitma tähtajatut saladuse hoidmise kohustust, kui õigusaktist või kokkuleppest 

andmesubjektiga ei tulene teisiti. 

4.2. Kliinikum on kohustatud: 

4.2.1. tuvastama sisese vastuvõtja isikusamasuse; 

4.2.2. tuvastama sisese vastuvõtja õiguse töödelda edastamise objektiks olevaid 

isikuandmeid; 

4.2.3. dokumenteerima isikuandmete edastamise töötlemiskorralduse isikuandmete 

edastamise registri nõuete kohaldumisel; 

4.2.4. dokumenteerima isikuandmete edastamise dokumendihalduse nõuete 

kohaldumisel. 

 

5. Kohustused isikuandmete edastamisel välisele vastuvõtjale 

5.1. Väline vastuvõtja on kohustatud: 

5.1.1. tõendama oma isikut; 

5.1.2. esindamise korral tõendama esindusõigust; 

5.1.3. tõendama edastamise objektiks olevate isikuandmete töötlemise õigust; 

5.1.4. Kliinikumi nõudmisel kinnitama ja tõendama isikuandmete töötlemise nõuete 

täitmist; 

5.1.5. Kliinikumi nõudmisel sõlmima Kliinikumiga isikuandmete edastamise kirjaliku 

lepingu; 

5.1.6. Kliinikumi nõudmisel vormistama isikuandmete üleandmise ja vastuvõtmise kirjaliku 

akti; 

5.1.7. Kliinikumi nõudmisel esitama Kliinikumile isikuandmete töötlemise tähtaja 

möödumisel isikuandmete hävitamise kirjaliku akti; 

5.1.8. täitma tähtajatut saladuse hoidmise kohustust, kui õigusaktist või kokkuleppest 

andmesubjektiga ei tulene teisiti. 

5.2. Kliinikum on kohustatud: 

5.2.1. tuvastama välise vastuvõtja isikusamasuse; 

5.2.2. esindamise korral tuvastama välise vastuvõtja esindusõiguse; 

5.2.3. tuvastama välise vastuvõtja õiguse töödelda edastamise objektiks olevaid 

isikuandmeid; 

5.2.4. tegema välisele vastuvõtjale teatavaks protseduurist tulenevad tingimused ja 

kohustused; 

5.2.5. dokumenteerima isikuandmete edastamise töötlemiskorralduse isikuandmete 

edastamise registri nõuete kohaldumisel; 

5.2.6. dokumenteerima isikuandmete edastamise dokumendihalduse nõuete 

kohaldumisel. 

 

6. Isikuandmete edastamine 

6.1. Isikuandmeid edastatakse: 

6.1.1. vastusena teabe küsimisele, sealhulgas teabenõuetele ja selgitustaotlustele; 

6.1.2. õigusaktist tuleneva kohustuse täitmiseks; 

6.1.3. lepingust tuleneva kohustuse täitmiseks. 
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7. Erandid 

7.1. Isikuandmeid võib sisesele ja välisele vastuvõtjale edastada protseduurist tulenevaid 

tingimusi ja kohustusi täitmata: 

7.1.1. aegkriitilisel üksikjuhtumil andmesubjekti enda või teise füüsilise isiku elu ja tervise 

kaitseks, kui selleks on selgelt möödapääsmatu vajadus ning protseduuri 

kohaldamine toob või võib kaasa tuua otsese kahju andmesubjekti või teise 

füüsilise isiku elule ja tervisele; 

7.1.2. õigusaktist tuleneva erandi korral. 

7.2. Erandi kohaldamine tuleb esimesel võimalusel dokumenteerida isikuandmete edastamise 

ja dokumendihalduse nõuete kohaselt. 
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