
 
 
 
 
 

Andmekaitse Inspektsioon 

Väike-Ameerika 19 

10129 TALLINN

 

Taotlus delikaatsete isikuandmete töötlemisest teavitamiseks
 
Juhindudes isikuandmete kaitse seaduse paragrahvide 25, 27 ja 28 sätestatust teavitan Andmekaitse Inspektsiooni

delikaatsete isikuandmete töötlemisest. 

 

Kinnitan, et teatises esitatud andmed ja teatises esitatud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised

turvameetmed vastavad tegelikkusele.

 
1 Vastutava töötleja üldandmed

1.1 Vastutava töötleja nimi
asutuse/äriühingu/FIE nimi

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

1.2 Registrikood või isikukood 90006399

1.3 Isikuandmete töötlemiskoha või kohtade
aadressid
maja, tänav, asula/linn, maakond, postiindeks
(analoogne registrikandega)

J. Sütiste tee 19 Tallinn 13419
Hiiu 39, Tallinn
Hiiu 44, Tallinn
Paldiski mnt 52, Tallinn
Ravila mnt 27, Kose alev, Harjumaa
Ädala 2, Tallinn
Narva mnt 5, Tallinn (4. korrus)
Tammemäe küla, Saku vald, Harjumaa
Ülejõe 2A, Keila, Harjumaa
Kooli 16, Kehra, Harjumaa
Sadama 18, Paldiski, Harjumaa
Ravila mnt 29, Kose alev, Harjumaa

1.4 Asu- või elukoha aadress
maja, tänav, asula/linn, maakond, postiindeks
(analoogne registrikandega)

J. Sütiste tee 19 Tallinn 13419

1.5 Kontaktandmed
telefon, e-post

6171300

1.6 Andmekogu, mille raames delikaatseid
isikuandmeid töödeldakse

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla; Kopsuhaiguste
bioloogilise ravi registri infosüsteem

2 Viide isikuandmete töötlemise
õiguslikule alusele
Viide õigusaktile, mis annab töötlejale õiguse
isikuandmeid töödelda

tervishoiuteenuste korraldamise seadus
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3 Isikuandmete töötlemise eesmärk
Millise eesmärgi nimel isikuandmeid töödeldakse

kvalifitseeritud tervishoiuteenuse osutamine

4 Isikuandmete koosseis
Milliseid isikuandmeid töödeldakse (nt ees- ja
perenimi, kontaktandmed, tervislikku seisundit
kirjeldavad andmed jne)

eesnimi

perekonnanimi

isikukood

sugu

andmed terviseseisundi kohta

andmed ravikindlustuse kohta

5 Isikute kategooriad, kelle andmeid
töödeldakse
Määratlege andmesubjektid, kes kasutavad teie
poolt pakutavat teenust (nt kliendid, personal,
patsiendid või isikud jms)

patsiendid

6 Isikuandmete allikad
Nimetage konkreetsed isikuandmete allikad, mille
alusel isikuandmeid süsteemi sisestatakse (nt
isikut-tõendavad dokumendidd, andmesubjekti
ütlused, teenuse osutamisega seotud dokumendid
(saatekirjad, andmekogud) jms)

isikut tõendavad dokumendid

isiku ütlused

teenuse osutamisega seonduvad dokumendid

isiku tervislikku seisundit kirjeldavad
dokumendid

7 Isikud või nende kategooriad, kellele on
isikuandmete edastamine lubatud
Isikute või nende kategooriate loetelu, kellele on
lubatud andmetöötlusprotsessiga seonduvalt
isikuandmeid edastada (kaasa arvatud ka isikud,
kes omavad selleks seadusest tulenevat õigust)

riiklikud registrid, andmekogud

uurimisorganid, kohus

Sotsiaalkindlustusamet

tervishoiuteenuse osutajad

haigekassa

kindlustusandjad

ekspertiisiasutused

Eesti Liikluskindlustuse Fond

Tervisekaitseamet

EKEI
Muu

e-tervise SA
Muu

Sotsiaalministeerium
Muu

TAI
Muu

7.1 Isikuandmete säilitamise tähtaeg 30, 110 aastat
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8 Isikuandmete edastamine välisriiki Jah
Kui jah, siis täita alljärgnevad kaks küsimust.

8.1 Riigid kuhu isikuandmeid edastatakse
Loetelu riikidest

Leedu,Läti,Norra,Poola,Prantsusmaa,Rootsi,Soome,S
uurbritannia,Venemaa

8.2 Tingimused, mille alusel isikuandmeid
edastatakse
Loetelu tingimustest (nt andmesubjekti
informeeritud nõusolek, tööleping jms)

isiku informeeritud nõusoleku alusel

isikuga sõlmitud lepingu alusel

seaduse alusel

üksikjuhtumil isiku enda või muu isiku elu,
tervise või vabaduse kaitseks

välislepingu või Euroopa Liidu Nõukogu või
Euroopa Komisjoni otsekohalduva õigusaktiga
ettenähtud ülesande täitmiseks

Tõnis Allik [Allkirjastatud paberkandjal]  21.07.2015
Allkirjastaja ees ja perenimi Allkiri, Kuupäev
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