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ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE MÕISTED 

 

1. Teatmestu üldsätted 

1.1. Eesmärk 

Teatmestuga sätestab Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum (edaspidi Kliinikum) 

isikuandmete töötlemise mõisted. 

1.2. Kehtivus 

Teatmestu kehtib Kliinikumis. Teatmestu kehtib Kliinikumi andmekaitse kontserni liikmele 

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

töötlemise asjaolust. 

 

2. Mõisted 

2.1. Isikuandmed 

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. 

Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise 

identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või 

selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, 

majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal. 

2.2. Eriliigilised isikuandmed 

Eriliigilised isikuandmed on isikuandmed, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu, 

poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, 

geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad 

biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja 

seksuaalse sättumuse kohta. 

2.3. Terviseandmed 

Terviseandmed on füüsilise isiku füüsilise ja vaimse tervisega seotud isikuandmed, 

sealhulgas temale tervishoiuteenuste osutamist käsitlevad andmed, mis annavad teavet 

tema tervisliku seisundi kohta. 

2.4. Geneetilised andmed 

Geneetilised andmed on isikuandmed, mis on seotud asjaomase füüsilise isiku päritud või 

omandatud geneetiliste omadustega, mis annavad ainulaadset teavet kõnealuse füüsilise 

isiku füsioloogia ja tervise kohta ning mis tulenevad eelkõige asjaomase füüsilise isiku 

bioloogilise proovi analüüsist saadud isikuandmetest. 

2.5. Biomeetrilised andmed 

Biomeetrilised andmed on konkreetse tehnilise töötlemise abil saadavad isikuandmed isiku 

füüsiliste, füsioloogiliste ja käitumuslike omaduste kohta, mis võimaldavad kõnealust 

füüsilist isikut kordumatult tuvastada või kinnitavad selle füüsilise isiku tuvastamist, näiteks 

näokujutis ja sõrmejälgede andmed. 

2.6. Isikuandmete töötlemine 

Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumiga tehtav automatiseeritud või 

automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, 
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korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute 

tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks 

tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või 

hävitamine. 

2.7. Andmesubjekt 

Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse. 

2.8. Vastutav töötleja 

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, 

kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja 

vahendid; kui sellise töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu või 

liikmesriigi õigusega, võib vastutava töötleja või tema määramise konkreetsed kriteeriumid 

sätestada liidu või liikmesriigi õiguses. 

2.9. Volitatud töötleja 

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, 

kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel. 

2.10. Kaasvastutavad töötlejad 

Kaasvastutavad töötlejad on kaks või enam vastutavat töötlejat, kes on ühiselt kindlaks 

määranud isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. 

2.11. 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. 

2.12. Isikuandmete töötlemise nõuete rikkumine 

Isikuandmete töötlemise nõuete rikkumine on turvanõuete rikkumine, mis põhjustab 

edastatavate, salvestatud või muul viisil töödeldavate isikuandmete juhusliku või 

ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile 

juurdepääsu. 

 


