
  

Tähis TKL-240 

Viide  

Versioon 01 

 

TKL-240  / Isikuandmete töötlemise alused 1 / 2 

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ALUSED 

 

1. Teatmestu üldsätted 

1.1. Eesmärk 

Teatmestuga sätestab Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum (edaspidi Kliinikum) 

isikuandmete töötlemise õiguslikud alused. 

1.2. Kehtivus 

Teatmestu kehtib Kliinikumis. Teatmestu kehtib Kliinikumi andmekaitse kontserni liikmele 

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

töötlemise asjaolust. 

1.3. Mõisted 

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

mõisted“. 

 

2. Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused 

2.1. Nõusolek 

Andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel 

konkreetsel eesmärgil. 

2.2. Avalik ülesanne 

Isikuandmete töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või 

vastutava töötleja avaliku võimu teostamiseks. 

2.3. Juriidiline kohustus 

Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks. 

2.4. Leping 

Isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või 

lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele. 

2.5. Eluline huvi 

Isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti või mõne muu füüsilise isiku eluliste 

huvide kaitsmiseks. 

2.6. Õigustatud huvi 

Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi 

korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või 

põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui 

andmesubjekt on laps. 

 

3. Eriliigiliste sikuandmete töötlemise õiguslikud alused 

3.1. Nõusolek 

Andmesubjekt on andnud selgesõnalise nõusoleku nende isikuandmete töötlemiseks ühel 

või mitmel konkreetsel eesmärgil, välja arvatud juhul, kui seadusest ei tulene teisiti. 
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3.2. Seadusest tulenev ülesanne 

Töötlemine on vajalik seoses vastutava töötleja või andmesubjekti tööõigusest ning 

sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalkaitse valdkonna õigusest tulenevate kohustuste täitmiseks. 

3.3. Eluline huvi 

Töötlemine on vajalik selleks, et kaitsta andmesubjekti või teise füüsilise isiku elulisi huve, 

kui andmesubjekt on füüsiliselt või õiguslikult võimetu nõusolekut andma. 

3.4. Avaldatud isikuandmed 

Töödeldakse isikuandmeid, mille andmesubjekt on ilmselgelt avalikustanud. 

3.5. Avalik huvi 

Töötlemine on vajalik olulise avaliku huviga seotud põhjustel Euroopa Liidu või liikmesriigi 

õiguse alusel ning on proportsionaalne saavutatava eesmärgiga, austab isikuandmete 

kaitse õiguse olemust ja tagatud on sobivad ja konkreetsed meetmed andmesubjekti 

põhiõiguste ja huvide kaitseks. 

3.6. Tervishoiuteenus 

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 Euroopa Liidu või 

liikmesriigi õigusele või tervishoiutöötajaga sõlmitud lepingule ja eeldusel, et saladuse 

hoidmise kohustuse tingimused on täidetud ja kaitsemeetmed kehtestatud. 

3.7. Rahvatervis 

Töötlemine on vajalik rahvatervise valdkonna avalikes huvides, nagu kaitse suure 

piiriülese terviseohu korral või kõrgete kvaliteedi- ja ohutusnõuete tagamine tervishoiu ning 

ravimite või meditsiiniseadmete puhul, tuginedes Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusele, 

millega nähakse ette sobivad ja konkreetsed meetmed andmesubjekti õiguste ja 

vabaduste kaitseks, eelkõige ametisaladuse hoidmine. 

3.8. Teadus 

Töötlemine on vajalik avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- või ajaloouuringute 

või statistilisel eesmärgil tuginedes Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusele, ning on 

proportsionaalne saavutatava eesmärgiga, austab isikuandmete kaitse õiguse olemust 

ning tagatud on sobivad ja konkreetsed meetmed andmesubjekti põhiõiguste ja huvide 

kaitseks. 
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