
                       TAMMSAARE HAMBAKLIINIK  OÜ

                          ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

                            ANDMEKAITSETINGIMUSED

          Tammsaare Hambakliinikus soovime Teile pakkuda kvaliteetset tervishoiuteenust. 
          Tervishoiuteenuse osutamisega kaasneb  patsiendi isikuandmete töötlemine. Oleme välja  
          töötanud käesoleva dokumendi, et teavitada patsiente isikuandmete töötlemise, hoidmise ja   
          kaitsmise põhimõtetest.

        1. Isikuandmed , mida töötleme
           Inimese isikuandmete hulka kuuluvad nimi, aadress, kontaktandmed  ja eriliigilised       
             isikuandmed, milleks on  inimese tervise andmed. Niisiis on isikuandmeteks kõik isiku 
             tuvastamist võimaldavad andmed, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need  
             andmed on. 

        2. Isikuandemte töötlemise eesmärk ja õiguslik alus.

              Isikuandemte töötlemise kohustuse Tervishoiuteenuse osutamisel sätestavad:
     
            - Võlaõigusseadus §769:
              Tervishoiteenuse osutaja peab patsiendile tervihoiuteenuse osutamise nõuetekohaselt   
              dokumenteerima ning vastavaid dokumente säilitama.

            - Tervishoiteenuse korraldamise seadus §4(2) lg 2:
              Tervishoiteenus tuleb dokumenteerida vastavalt sotsiaalministri 18.09.2008 määrusele nr    
              56  „Tervishoiteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise 
               tingimused ja kord“    

         3. Dokumendid, mis kajastavad patsiendi isikuandmeid
              - patsiendi iskut tuvastav dokument: ID kaart, pass, autojuhiluba.
              - Riiklikud andmekogud: E-tervise infosüsteem, Eesti Haigekassa 
              - Tammsaare hambakliinikus dokumenteeritakse tervishoiteenuse osutamine digitaalselt, 
                kasutades selleks Hammas tarkvara.  
              - röntgenülesvõtted dokumenteeritakse röntgenprogrammides Kodak ja Planmeca.
              



        

          4. Isikuandmete säilitamine
                - vastavalt sotsiaalministri määrusele nr. 56    18. september 2008 on  tervishoiuteenuse
                  osutaja kohustatud säilitama hambaravikaarti 110 aastat alates patsiendi sünnist.
                - hambaravis teostatud röntgenülesvõtted säilitatakse 15 aastat.
     
         

         5. Isikuandmete edastamine
               Edastame patsientide andmeid seaduse alusel seaduses sätestatud ulatuses:
               - E-tervise infosüsteemi
               - Eesti Haigekassale
               - Terviseametile           
               - Vajadusel õiguskaoitseorganitele: Eesti Politseile, Kohtule.
               - patsiendi taotlusel kindlustusseltsile kindlustusjuhtumi korral
               
              Eriliigilisi isikuandmeid sisaldavaid dokumente edastame adressaatidele kliinikus kohapeal
              dokumendi alusel,  tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel. Asutustele edastame 
              dokumente turvalise dokumendivahetuskeskuse kaudu.

          6. Patsiendi enda kohta käivate isikuandmetega      

                tutvumine ja muutmine.
                -  Patsiendil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud.
                -  Patsiendil on õigus nõuda teda puudutavate ebaõigete isikuandmete parandamist ja  
                    mittetäielike isikuandmete täiendamist.  
                -  Patsiendil on õigus nõuda isikuandmete kasutamise lõpetamist ja kustutamist, kui
                   Tervishoiteenuse osutajal  ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku  
                   alust.       
                   Dokumentidega tutvumiseks, isikuandmete parandamiseks või täiendamiseks ning  
                   seaduse alusel isikuandmete kasutamise lõpetamiseks  ja kustutamiseks tuleb esitada  
                   allkirjastatud taotlus paberkandjal või digitaalselt.

           7. Õiguste kaitse ja kontaktandmed.
                  Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda Tammsaare  
                  Hambakliinik OÜ  juhataja Inga Laiv poole e- posti aadressil  
                  info@tammsaarehambakliinik.ee või tlefonil 44 64654.
                  Juhul, kui leiate, et Teie isikuandmete töötlemisel on rikutudTeie õigusi, võite pöörduda  
                  kaebusega Tammsaare hambakliinik OÜ  juhataja Inga Laiv poole või Andmekaitse  
                  Inspektsiooni poole, Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-post info@aki.ee

                   Tammsaare Hambakliinik OÜ-s on välja töötatud Teie isikuandemte kaitseks dokument 

mailto:info@tammsaarehambakliinik.ee
mailto:info@aki.ee


                „Isikuandmete kaitse organisatsioonilised, infotehnoloogilised ja füüsikalised              

                    turvameetmed“ ning „Ettevõtte sisesed reeglid isikuandmete töötlemiseks“. 

                   Tammsaare Hambakliinik OÜ-s lähtutakse isikuandmete töötlemisel kehtivast  

                    seadusandlusest ning teeme igapäevatöös kõik selleks, et hoida Teie andmete  

                    privaatsust.
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