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Kui Sina ei tegele 
andmekaitsereformiga, 
tegeleb 
andmekaitsereform 
Sinuga
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EL andmekaitse üldmäärus 2016/679

• Määrus ja selle uued nõuded jõustuvad 25. mail 2018

• Määrus on EL-is otsekohalduv – kohaldub automaatselt, 
sõltumata Eesti rakendusaktidest

• Terviseandmed – eriliigilised andmed, mille töötlejatele, sh 
haiglatele, kehtivad lisanõuded: mõjuhinnangu koostamine 
ja andmekaitsespetsialisti määramine
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Tegevuskava tervishoiuettevõtjale

1. Andmete liikumise kaardistamine (andmeaudit)

2. Andmekaitsespetsialist

3. Dokumendid

4. IT arendused
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1. tegevus: andmete liikumise kaardistamine

• Vaja on analüüsida haigla praeguseid isikuandmete
töötlemise viise ning tuvastada:
◦ missuguseid isikuandmete kategooriaid ettevõte kogub?

◦ missugusel õiguslikul alusel neid andmekategooriaid võib töödelda?

◦ missugustel töötajate gruppidel on andmetele ligipääs?

◦ missugused volitatud töötlejad omavad andmetele ligipääsu?

◦ kui kaua andmeid säilitatakse?
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2. tegevus: andmekaitsespetsialisti määramine
• Inimene haigla seest või andmekaitsespetsialisti teenus väljastpoolt maja

• Peab AKI-s registreerima kui haigla andmekaitsespetsialisti (alates maist 2018)

• Kontaktid peavad olema haigla kodulehel 

• AKI seisukoht: andmekaitsespetsialist ei pea olema üks inimene, aga peab olema üks kontaktaadress

Andmekaitsespetsialisti ülesanded:

• Ettevõtte nõustamine ja teavitamine andmekaitseküsimustes

• Andmekaitsealaste kohustuste täitmise kontrollimine ettevõttes 

• Andmelekke korral AKI teavitamine 72 h jooksul lekkest, kui rikkumine „kujutab tõenäoliselt ohtu inimeste õigustele“

• Kontaktisikuks olemine suhtluses AKI-ga 
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3. tegevus: dokumendid 1/3
1. Mõjuhinnang (majasisene)

◦ üldteave (töötlevad isikud, eesmärgid, viisid, isikuandmete kaitse eesmärgid)

◦ isikuandmete töötlemise täpne kirjeldus, sh kasutatava tarkvara tehniline kirjeldus

◦ õiguslikud alused töötlemiseks tulenevalt Eesti ja EL õigusest

◦ töötlemisega kaasnevad riskid ohuallikate kaupa

◦ riskide haldamiseks võetavad meetmed lähtuvalt töötlemisega kaasnevatest 
eesmärkidest

◦ töötlemise proportsionaalsus

* Mõjuhinnangut ei pea koostama ühe perearstiga juriidiline isik. 
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3. tegevus: dokumendid 2/3

2.  Avalik privaatsuspoliitika tekst (teavitamiskohustuse täitmiseks) – võib olla 
nii eraldi dokument kui ka haigla tüüptingimuste osa -

◦ milliseid isikuandmete kategooriaid töödeldakse?

◦ mis eesmärgil?

◦ millisel õiguslikul alusel?

◦ kes on volitatud töötlejad?

◦ kui kaua andmeid säilitatakse? 

◦ millised on andmesubjekti (patsiendi) õigused?

◦ kas ja kuidas kasutatakse andmeid profiilianalüüsis?

◦ kes on haigla andmekaitseametnik?
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3. tegevus: dokumendid 3/3

3. Isikuandmete töötlemise kord (majasisene), sh käitumisjuhis 
andmelekke puhuks

4. Isikuandmete töötlemise register (majasisene)

5. Tüüpkirjad vastuseks patsientide andmekaitsealastele päringutele
◦ õigus nõuda enda isikuandmete väljastamist 

◦ õigus nõuda andmete ülekandmist teisele 
teenusepakkujale

◦ õigus olla unustatud

6.  Lepingud volitatud töötlejatega 
- volitatud töötlejad on teenusepakkujad, nt tarkvarafirmad, kes saavad ligipääsu haigla kogutud isikuandmetele

- kas haigla vastutus isikuandmete vastutava töötlejana on edasi peegeldatud lepingupartneritele?
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4. tegevus: IT: õigus nõuda andmete väljastamist 1/3

Kehtiv isikuandmete kaitse seadus:

• kohustus väljastada inimesele
tema isikuandmed

• võimalusel inimese soovitud viisil

• kohustuse täitmise aeg 5 
tööpäeva

Uus määrus:

• kohustus väljastada inimesele 
tema kohta kogutud isikuandmed

• elektroonilisel kujul

• kohustuse täitmise aeg 1 kuu
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4. tegevus: IT: õigus nõuda andmete ülekandmist 2/3

Kehtiv isikuandmete kaitse seadus:

• kohustus väljastada inimesele
tema isikuandmed

• võimalusel inimese soovitud viisil

• kohustuse täitmise aeg 5 
tööpäeva

Uus määrus:

• kohustus väljastada teisele
töötlejale (sõltumata tegevusalast) 
inimese isikuandmed

• struktureeritud, üldkasutatavas 
vormingus ja masinloetaval kujul

• kohustuse täitmise aeg 1 kuu

• kaasaaitamiskohustus
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4. tegevus: IT: õ igus olla unustatud 3/3

Kehtiv isikuandmete kaitse seadus:

• õigus nõuda isikuandmete
kustutamist, kui töötlemine ei ole 
seaduse alusel lubatud

Uus määrus:

• õigus nõuda andmete kustutamist

◦ kui töötlemine pole vajalik algse eesmärgi
täitmiseks

• keeldumise alused

◦ ettevõttele seadusest tuleneva kohustuse
täitmine (nt kohustus dokumenteerida 
tervishoiuteenuse osutamine ja säilitada 
tervisekaardi andmeid 110 a, kohustus 
säilitada raamatupidamisandmeid 7 a)

◦ õigusnõuete koostamine, esitamine või
kaitsmine – kahju hüvitamise nõude max 
aegumistähtaeg 10 a kahju põhjustanud 
sündmusest
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Kokkuvõte

• Kaardistamine, andmekaitsespetsialist, dokumendid, IT

• Tõendamiskoormis nõuete täitmise osas lasub töötlejal (haiglal) –
seega tuleb dokumenteerida nii andmekaitsereformi nõuetega 
kooskõla saavutamise protsess kui ka inimeste poolt oma õiguste 
kasutamine

• Kõik peab valmis olema 25. maiks 2018.
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Tänan!

Mari Matjus, vandeadvokaat, partner
+372 5620 8625
mari.matjus@jessekalaus.ee


