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 Ees- ja perekonnanimi Ametikoht kuupäev 

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE RAVITÖÖS 

 

1. Protseduuri üldsätted 

1.1. Eesmärk 

Protseduuriga sätestab Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum (edaspidi Kliinikum) 

isikuandmete töötlemise tingimused ravitöös 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. Andmesubjekti õigused 

2.1. Andmesubjektil on õigus: 

2.1.1. teada oma isikuandmete töötlemise eesmärki, õiguslikku alust, isikuandmete 

allikaid ja liike, isikuandmete vastuvõtjaid ja töötlemise tähtaega; 

2.1.2. tutvuda oma isikuandmetega; 

2.1.3. taotleda oma isikuandmete parandamist; 

2.1.4. esitada kaebus riiklikule järelevalveasutusele ja õiguskaitseasutusele. 

2.2. Andmesubjekti õigused ja nende teostamise kord on esitatud protseduuris PKL-207 

„Andmesubjekti õigused“. 

 

3. Ravitöö 

3.1. Ravitöö on Kliinikumi tervishoiuteenuse osutamine, sealhulgas ravikvaliteedi tagamine. 

3.2. Tervishoiuteenus on tervishoiutöötaja tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse 

ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, 

hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist. 

3.3. Tervishoiuteenuse kvaliteet on tervishoiuteenuse omaduste kogum, mis iseloomustab 

teenuse vastavust kehtestatud nõuetele, kaasaja teadmistele, olemasolevatele 

ressurssidele, kutse- ja erialastele nõuetele ning inimese rahulolule ja tervise seisundi 

vajadustele. 

 

4. Isikuandmete töötlemise eesmärk 

Kliinikum töötleb andmesubjektiks oleva inimese isikuandmeid, sealhulgas eriliigilisi 

isikuandmeid tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil. 
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5. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus 

5.1. Isikuandmete ravitöö ehk tervishoiuteenuse osutamise, sealhulgas ravikvaliteedi eesmärgil 

töötlemise erinevad õiguslikud alused on: 

5.1.1. tervishoiuteenuste korraldamise seadus § 4 ülamärge 1 lg 1 

Tervishoiuteenuse osutajal, kellel on seadusest tulenev saladuse hoidmise 

kohustus, on õigus andmesubjekti nõusolekuta töödelda tervishoiuteenuse 

osutamiseks vajalikke isikuandmeid, sealhulgas eriliiki isikuandmeid. 

5.1.2. tervishoiuteenuste korraldamise seadus § 4 ülamärge 1 lg 11 p 1 ja 2 

Tervishoiuteenuse osutajal, kellel on seadusest tulenev saladuse hoidmise 

kohustus, on õigus töödelda isikuandmeid, sealhulgas eriliiki isikuandmeid 

tervishoiuteenuse osutamise kavandamiseks ja tervishoiuteenuste kvaliteedi 

tagamiseks. 

5.1.3. rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja siirdamise seadus § 34 lg 2 

Siirdamiskeskusel, kellel on seadusest tulenev saladuse hoidmise kohustus, on 

õigus töödelda elus elundidoonori terviseseisundi jälgimiseks tema isikuandmeid, 

sealhulgas eriliiki isikuandmeid, ning teha selleks vajaduse korral päringuid 

vastavatesse riiklikesse registritesse ja andmekogudesse. 

5.1.4. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) number 2016/679 art 9 lg 2 p (h) 

Töötlemine on vajalik ennetava meditsiini või töömeditsiiniga seotud põhjustel, 

töötaja töövõime hindamiseks, meditsiinilise diagnoosi panemiseks, 

tervishoiuteenuste või sotsiaalhoolekande või ravi võimaldamiseks või tervishoiu- 

või sotsiaalhoolekandesüsteemi ja -teenuste korraldamiseks, tuginedes liidu või 

liikmesriigi õigusele või tervishoiutöötajaga sõlmitud lepingule ja eeldusel, et lõikes 

3 osutatud tingimused on täidetud ja kaitsemeetmed kehtestatud. 

5.1.5. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) number 2016/679 art 9 lg 3 

Lõikes 1 osutatud isikuandmeid võib töödelda lõike 2 punktis h osutatud 

eesmärkidel, kui neid andmeid töötleb töötaja, kellel on liidu või liikmesriigi õiguse 

või pädevate riiklike asutuste kehtestatud eeskirjade alusel ametisaladuse 

hoidmise kohustus, või kui neid andmeid töödeldakse sellise isiku vastutusel või kui 

neid andmeid töötleb mõni teine isik, kellel on liidu või liikmesriigi õiguse või 

pädevate riiklike asutuste kehtestatud eeskirjade alusel samuti saladuse hoidmise 

kohustus. 

 

6. Isikuandmete töötlemise tingimused 

6.1. Isikuandmete töötlemine ravitöö eesmärgil on lubatud kõigi järgmiste tingimuste täitmisel: 

6.1.1. inimest on teavitatud talle osutatava tervishoiuteenuse tingimustest; 

6.1.2. inimest on teavitatud tema isikuandmete töötlemise tingimustest; 

6.1.3. inimene on andnud teadva nõusoleku talle tervishoiuteenuse osutamiseks või on 

täidetud otsustusvõimetule inimesele tervishoiuteenuse osutamise tingimused; 

6.1.4. isikuandmete töötlemiseks ravitöö eesmärgil on õiguslik alus; 

6.1.5. isikuandmeid töödeldakse õigusaktide ja Kliinikumi kordade kohaselt; 

6.1.6. isikuandmete töötlemisel kohaldatakse Kliinikumi korralduslikke ja tehnilisi 

turvameetmeid; 

6.1.7. isikuandmeid töödeldakse Kliinikumi määratud tehniliste vahenditega; 

6.1.8. isikuandmete töötlemine logitakse; 

6.1.9. isikuandmete töötlemisel kohaldatakse tähtajatut saladuse hoidmise kohustust. 
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6.2. Ravitöö eesmärgil isikuandmete töötlemise eelduseks on isikuandmete töötlemise 

tingimuste täitmine. Isikuandmete töötlemist ei ole lubatud alustada või juba alustatud 

töötlemist jätkata, kui isikuandmete töötlemise tingimused on täitmata. 

 

7. Dokumenteerimiskohustus 

7.1. Tervishoiuteenuse osutaja peab tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohaselt 

dokumenteerima ning vastavaid dokumente säilitama. Andmesubjektil on õigus nende 

dokumentidega tutvuda ja saada neist oma kulul ärakirju, kui seadusest ei tulene teisiti. 

7.2. Tervishoiuteenuse dokumenteerimine peab vastama õigusaktides, ennekõike 

tervishoiuteenuste korraldamise seaduses ja selle rakendusaktides ning Kliinikumi 

kordades sätestatud nõuetele. 

7.3. Tervishoiuteenuse dokumentide säilitamise tähtajad on määratud õigusaktide ja Kliinikumi 

dokumentide loeteluga. 
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