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 Ees- ja perekonnanimi Ametikoht kuupäev 

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE NÕUSOLEK 

 

1. Protseduuri üldsätted 

1.1. Eesmärk 

Protseduuriga sätestab Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum (edaspidi Kliinikum) 

isikuandmete töötlemise nõusoleku nõuded. 

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 töötlemise nõusoleku võtja 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, kelle isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel, on õigus: 

2.1.1. andmetega tutvumisele; 

2.1.2. andmete parandamisele; 

2.1.3. andmete töötlemise piiramisele; 

2.1.4. nõusoleku tagasivõtmisele; 

2.1.5. andmete kustutamisele. 

 

3. Isikuandmete töötlemise nõusolek 

Isikuandmete töötlemise nõusolek on vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline 

tahteavaldus, millega andmesubjekt avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava 

tegevusega nõustub tema kohta käivate isikuandmete töötlemisega. 

 

4. Isikuandmete töötlemise nõusoleku nõuded 

4.1. Isikuandmete töötlemise nõusolek peab olema: 

4.1.1. vabatahtlik; 

Vabatahtlik tähendab, et isikuandmete töötlemise nõusolekut andes on 

andmesubjekt oma valikus vaba. Valikus vaba tähendab, et andmesubjektil ei ole 

sundi nõustuda. Selle hindamisel, kas nõusolek anti vabatahtlikult, tuleb võtta 

arvesse asjaolu, kas lepingu täitmise, sealhulgas teenuse osutamise tingimuseks 

on muu hulgas seatud nõusoleku andmine isikuandmete töötlemiseks, mis ei ole 

vajalik lepingu täitmiseks. Nõusolekut ei loeta vabatahtlikult antuks, kui 

andmesubjektil pole tõelist või vaba valikuvõimalust või ta ei saa kahjulike 

tagajärgedeta nõusoleku andmisest keelduda või seda tagasi võtta. 
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4.1.2. konkreetne; 

Konkreetne tähendab, et isikuandmete töötlemise nõusoleku annab andmesubjekt 

ühel või mitmel isikuandmete töötlemise eesmärgil. Isikuandmete vastutav töötleja 

peab konkreetsuse nõude täitmiseks sõnastama täpselt töötlemise eesmärgi, 

tagama nõusoleku üksikasjalikkuse ning eraldama teabe, mis on seotud andmete 

töötlemiseks nõusoleku saamisega, selgelt muid küsimusi puudutavast teabest. 

4.1.3. teadlik; 

Teadlik tähendab, et isikuandmete töötlemise nõusolekut andes on andmesubjekt 

teadlik isikuandmete töötlemise asjaoludest, tingimustest ja andmesubjekti 

õigustest, on neist aru saanud ning annab oma nõusoleku neile tuginedes. 

4.1.4. ühemõtteline; 

Ühemõtteline tähendab, et isikuandmete töötlemise nõusoleku annab 

andmesubjekt tahteavaldusega avalduse vormis või selget nõusolekut väljendava 

tegevusega. 

4.2. Isikuandmete töötlemise nõusolekut andes peab andmesubjekt olema otsustusvõimeline. 

4.3. Isikuandmete töötlemise nõusoleku võib andmesubjekt tagasi võtta. 

4.4. Isikuandmete töötlemise nõusolekut ei või andmesubjektilt võtta, kui isikuandmete 

töötlemiseks on muu õiguslik alus. 

 

5. Isikuandmete töötlemise nõusoleku erinõuded 

5.1. Isikuandmete töötlemise nõusolek, mille objektiks on: 

5.1.1. eriliiki isikuandmete töötlemine; 

5.1.2. isikuandmete kolmandatesse riikidesse edastamine; 

5.1.3. automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemine; 

peab lisaks isikuandmete töötlemise nõuetele vastama selgesõnalisuse nõudele. 

Isikuandmete töötlemise nõusolek on selgesõnaline, kui andmesubjekt annab 

nõusoleku seda kirjalikult või suuliselt selgelt kinnitades. 

5.2. Kliinilisi uuringuid hõlmavates teadusuuringutes osalemise nõusoleku küsimiseks tuleb 

lisaks isikuandmete töötlemise nõusoleku nõuetele kohaldada Euroopa Parlamendi ja 

Nõukogu määruse (EL) number 536/2014 sätteid, ennekõike 5. peatüki „Kliinilises 

uuringus osaleja kaitse ja teadev nõusolek“ sätteid. 

 

6. Isikuandmete töötlemise nõusoleku andmise vorm 

6.1. Isikuandmete töötlemise nõusoleku võib anda: 

6.1.1. kirjalikult; 

6.1.2. suuliselt; 

6.1.3. tegevusega, mis selgelt väljendab nõusolekut ning millega andmesubjekt astub 

tema isikuandmete konkreetse töötlemisega nõustumiseks tahtliku sammu. 

6.2. Andmesubjekti vaikimist või tegevusetust ei loeta isikuandmete töötlemise nõusolekuks. 

6.3. Isikuandmete töötlemise nõusolekule võib sätestada kohustusliku vorminõude. Vorminõue 

võib olla sätestatud õigusakti, Kliinikumi sisekorra, lepingu või haldusaktiga. Vorminõude 

rikkumisel on isikuandmete töötlemise nõusolek tühine. 

 

7. Isikuandmete töötlemise nõusoleku andmekoosseis 

7.1. Isikuandmete töötlemise nõusoleku vähim andmekoosseis on: 

7.1.1. isikuandmete vastutava töötleja andmed; 

7.1.2. isikuandmete töötlemise eesmärk; 

7.1.3. töödeldavate isikuandmete liigid; 
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7.1.4. isikuandmete edastamise korral isikuandmete vastuvõtjad; 

7.1.5. isikuandmete töötlemise tähtaeg; 

7.1.6. andmesubjekti õigus nõusolek tagasi võtta. 

 

8. Isikuandmete töötlemise nõusoleku tõendamine 

8.1. Isikuandmete töötlemise nõusoleku olemasolu ja nõuetele vastavuse tõendamise kohustus 

on isikuandmete vastutaval töötlejal. 

8.2. Mittetõendamise korral nõusolek ei kehti. 
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