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Andmekaitse kord 

EESMÄRK 

Kord määratleb isikuandmete, sealhulgas delikaatsete isikuandmete töötlemise nõuded ja kor-

ralduse Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumis (edaspidi Kliinikum). 

KEHTIVUS 

Kord kehtib kõikidele Kliinikumi töötajatele. 

VASTUTUS 

Korra täitmise eest vastutavad kõik Kliinikumi töötajad. 

MÕISTED 

 Isikuandmed – mis tahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata 

sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. 

 Isikuandmete töötlemine – iga isikuandmetega tehtav toiming. 

 Isikuandmete töötleja – füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb või kelle ülesandel töödel-

dakse isikuandmeid. 

 Andmesubjekt – isik, kelle isikuandmeid töödeldakse. 

 Käideldavus – isikuandmed on töötlemiseks kättesaadavad volitatu isikule. 

 Terviklus – isikuandmed on õiged, täielikud, ajakohased ning töödeldud volitatud isiku 

poolt. 

 Konfidentsiaalsus – isikuandmed on kättesaadavad volitatud isikule, kellel on saladuse 

hoidmise kohustus. 

TEGEVUSKIRJELDUS 

I. Isikuandmete töötlemise eesmärgid 

1. Kliinikum töötleb isikuandmeid, sealhulgas delikaatseid isikuandmeid: 

1.1. tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil; 

1.2. õppetöö eesmärgil; 

1.3. teadusuuringu eesmärgil; 

1.4. andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. 

II. Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused 

2. Tervishoiuteenuse osutamisel on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks: 

2.1. tervishoiuteenuste korraldamise seadus; 
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2.2. delikaatsete isikuandmete töötlemise luba. 

3. Õppetöö läbiviimisel on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks: 

3.1. andmesubjekti (patsiendi) teavitatud nõusolek; 

3.2. delikaatsete isikuandmete töötlemise luba. 

4. Teadusuuringu läbiviimisel on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks: 

4.1. andmesubjekti (patsiendi/uuritava) teavitatud nõusolek või Andmekaitse Inspekt-

siooni teadusuuringu luba; 

4.2. delikaatsete isikuandmete töötlemise luba; 

4.3. inimuuringute eetika komitee luba (inimuuringu korral). 

5. Andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmisel on isikuandmete töötlemise õiguslikuks alu-

seks: 

5.1. leping; 

5.2. seonduvad õigusaktid. 

6. Üksikjuhtumil andmesubjekti või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks, kui andme-

subjektilt ei ole võimalik nõusolekut saada on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks: 

6.1. isikuandmete kaitse seadus. 

III. Töödeldavate isikuandmete koosseis 

7. Kliinikum töötleb järgnevaid isikuandmeid: 

7.1. isikut tuvastavad andmed (nimi, sünniaeg, isikukood, elukoha andmed jne); 

7.2. isiku tervislikku seisundit kirjeldavad andmed; 

7.3. tervishoiuteenuse osutamisega seotud andmed (ravikindlustatus, retseptid jne); 

7.4. andmed isikuandmete töötlemise (infosüsteemi kasutusjälg) ja väljastamise kohta; 

7.5. andmesubjektiga sõlmitud lepinguga seotud andmed. 

IV. Nõuded isikuandmete töötlemisele 

8. Konfidentsiaalsus 

8.1. Kliinikumis on isikuandmete töötlemine lubatud lepingulise konfidentsiaalsusko-

hustuse olemasolul. 

8.2. Kliinikumiga lepingulises suhtes olev isik on kohustatud kinni pidama tähtajatust 

konfidentsiaalsuskohustusest. 

8.3. Tööülesande täitmisel teatavaks saanud isikuandmeid, sealhulgas delikaatseid isi-

kuandmeid peab hoidma saladuses ning neid ei tohi teatavaks teha ega edastada isi-

kule, kellel puudub õigus nende isikuandmete töötlemiseks. 

8.4. Tervishoiuteenuse osutamisel teatavaks saanud patsiendi isikuandmeid, sealhulgas 

delikaatseid isikuandmeid on kohustatud saladuses hoidma: 

8.4.1. tervishoiutöötajad; 

8.4.2. teised tervishoiuteenuse osutamisel osalevad isikud; 

8.4.3. tervishoiuteenuse osutamise juures viibivad isikud. 

8.5. Kliinikumi lepingupartner, kes puutub lepingulise ülesande täitmisel kokku isiku-

andmetega, sealhulgas delikaatsete isikuandmetega, sõlmib lepingulist ülesannet 

täitva töötajaga konfidentsiaalsuslepingu, milles sisaldub isikuandmete tähtajatu 
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konfidentsiaalsuskohustus. Lepingupartneri konfidentsiaalsuslepingu sõlmimise 

kohustus sätestatakse Kliinikumi ja lepingupartneri vahelises lepingus. 

9. Isikuandmete, sealhulgas delikaatsete isikuandmete töötlemisel tuleb lähtuda: 

9.1. õigusaktidest; 

9.2. Kliinikumi kordadest; 

9.3. isikuandmete töötlemise põhimõtetest; 

9.4. andmesubjekti tahteavaldustest; 

9.5. saladuse hoidmise kohustusest; 

9.6. eetikast. 

10. Isikuandmete töötlemisel on kohustus tagada isikuandmete käideldavus, terviklus, konfi-

dentsiaalsus. 

11. Isikuandmete töötlemisel on kohustus rakendada organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi 

turvameetmeid. 

12. Õppetöö eesmärgil koostatud õppematerjal peab olema isikustamata kujul. 

13. Teadusuuringu tulemusi kajastav artikkel ja teadustöö peavad olema isikustamata kujul. 

V. Delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimine 

14. Delikaatsete isikuandmete töötlemine on lubatud ainult Andmekaitse Inspektsiooni regist-

reeringu olemasolul registreeringus määratud eesmärkidel ja ulatuses. 

VI. Töötlemiskoht 

15. Kliinikumi töötlemiskoha kasutamise eelduseks on: 

15.1. töötlemiskoha delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimine; 

15.2. organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehniliste turvameetmete rakendamine. 

VII. Volitatud töötleja 

16. Kliinikum vastutava isikuandmete töötlejana võib isikuandmete töötlemiseks kasutada voli-

tatud töötlejat. 

17. Isikuandmete töötlemiseks volitatud töötleja poolt sõlmitakse vastutava töötleja ja volitatud 

töötleja vaheline leping. 

18. Volitatud töötleja lepinguga määratakse kindlaks: 

18.1. isikuandmete töötlemise eesmärk; 

18.2. töödeldavate isikuandmete koosseis; 

18.3. isikuandmete töötlemise kord ja viis; 

18.4. isikuandmete kolmandatele isikutele edastamise lubamine. 

VIII. Isikuandmete väljastamine 

19. Isikuandmeid väljastatakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele ja avaliku teabe seadu-

sele. 

20. Isikuandmeid võib kolmandale isikule väljastada ainult õigusliku aluse olemasolul. 

21. Andmesubjektil on õigus enda kohta käivatele andmetele. 
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21.1. Tervishoiuteenuse osutamisel väljastab patsiendile tema terviseandmed tervishoiu-

teenust osutav Kliinikumi struktuuriüksus. 

21.2. Tervishoiuteenuse osutamise järgselt väljastab patsiendile tema terviseandmed 

Kliinikumi kantselei vastavalt juhendile JKL-62 Isiku tervislikku seisundit kajasta-

vate andmete andmekandjatel väljastamise, kasutamise ja transportimise juhend. 

21.3. Isikuandmete väljastamisel tuleb isikut tõendava dokumendi alusel tuvastada isik, 

kellele isikuandmed väljastatakse ning kontrollida õigusliku aluse olemasolu. 

21.4. Isikuandmete väljastamine registreeritakse vastavalt korrale PKL-28 Asjaajamis-

kord. 

IX. Isikuandmete edastamine välisriiki 

22. Isikuandmed edastatakse välisriiki kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. 

23. Isikuandmete edastamisel välisriiki võetakse andmesubjektilt teavitatud nõusolek. 

X. Andmekaitse juhtum 

24. Andmekaitse juhtum registreeritakse vastavalt korrale PKL-176 Andmekaitse juhtumite 

register. 

25. Andmekaitse juhtumit menetletakse vastavalt korrale PKL-175 Andmekaitse juhtumi me-

netlemise kord. 

XI. Isikuandmete säilitamine 

26. Isikuandmeid säilitatakse õigusaktiga sätestatud korras ja tähtajal. 

27. Õigusaktiga sätestatud korra ja tähtaja puudumisel määrab isikuandmete säilitamise korra ja 

tähtaja Kliinikum. 

XII. Isikuandmete hävitamine 

28. Isikuandmeid, sealhulgas delikaatseid isikuandmeid sisaldavad andmekandjad kogutakse 

eraldi ja hävitatakse vastavalt korrale PKL-89 Kliinikumi jäätmekäitluseeskiri. 
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