ANDMETE EDASTAMISE LEPING nr
Käesolev leping on sõlmitud Tallinnas, 28.oktoober 2013. a.
Eesti Haigekassa (edaspidi Haigekassa), registrikoodiga 74000091, asukohaga Lembitu 10,
10114 Tallinn, mida esindab Eesti Haigekassa seaduse alusel juhatuse esimees Tanel Ross, ja
Tartu Ülikool (edaspidi Ülikool), registrikoodiga 74001073 asukohaga Ülikooli 18, 50090
Tartu, mida esindab rektori 09.05.2007. a käskkirja nr. 11 alusel Tartu Ülikooli Eesti
Geenivaramu (edaspidi nimetatud ka “TÜ EGV“) direktor Andres Metspalu, edaspidi
nimetatakse ka pool või koos pooled,
võttes arvesse, et:
-

-

-

Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu eesmärk on edendada geeniuuringute arengut,
koguda teavet Eesti rahvastiku tervise ja pärilikkuse informatsiooni kohta, rakendada
geeniuuringute tulemused rahva tervise parandamiseks ja teha teadus- ja
arendustegevust peamiselt genoomika alal ja selle rakenduste osas arstiteaduses,
geenitehnoloogias ja teistes lähedastes valdkondades;
TÜ EGV tegevus näeb ette kogutud andmete uuendamist, täiendamist, kontrollimist
kasutades teiste andmekogude andmeid. See võimaldab täiustada TÜ EGV
andmekogu ja selle kaudu tõsta TÜ EGV andmete põhjal teostatavate teaduslike
uurimustööde kvaliteeti;
TÜ EGV andmebaasis olevate geenidoonorite andmete täiendamine teistest
andmekogudest toimub turvalise protseduuri alusel, milles on arvesse võetud
seadusandlusest ja andmekaitse nõuetest tulenev ning mille läbiviimisel järgitakse
inimgeeniuuringute seaduses kehtestatud sätteid andmekaitse, kodeerimise ja
tagasikodeerimise kohta;

sõlmisid käesoleva Andmete edastamise lepingu (edaspidi leping) alljärgnevas:
1. Lepingu eesmärk ja objekt
1.1. Lepingu eesmärk on TÜ EGV andmekogus olevate geenidoonorite andmete
täiendamine Haigekassa andmekogu(de) andmetega;
1.2. Lepingu objektiks on andmevahetus, mille käigus edastab Ülikool Haigekassale TÜ
EGV geenidoonorite isikukoodid ja millise perioodi andmeid soovitakse (lisa 1).
Haigekassa edastab Ülikoolile lepingu lisas 1 loetletud andmed;
1.3. Andmevahetus toimub sagedusega üks kord aastas lisas 1 toodud andmete loendi
alusel.
2. Lepingu dokumendid
2.1. Lepingu dokumentideks on leping, lepingu lisad ning lepingu muudatused, milles
lepitakse kokku pärast lepingu allkirjastamist.
2.2. Lepingu lisa 1 on Andmete väljastamise taotluse vorm, kus on ära toodud Ülikooli
poolt Haigekassale ja Haigekassa poolt Ülikoolile väljastatavate andmete loetelud.
2.3. Lepingu lisa 2 on Andmete üleandmise-vastuvõtmise akti vorm.
3. Andmete väljastamise tingimused ja kord
3.1. Ülikool edastab e-posti teel Haigekassale TÜ EGV andmekogu põhjal koostatud
valimisse arvatud geenidoonorite isikukoodid ja millise ajaperioodi andmeid
soovitakse. Isikukoodid krüpteeritakse lisas 1 nimetatud Haigekassa töötaja nimele.
3.2. Ülikool tagab, et Haigekassale väljastatakse ainult nende isikute andmed, kes on
vabatahtlikkuse alusel hakanud geenidoonoriks, allkirjastanud informeeritud
nõusoleku vormi ja sellega andnud nõusoleku oma andmete töötlemiseks. Valimisse
ei arvata neid geenidoonoreid, kes on keelanud oma andmete täiendamise teistest
andmekogudest.

3.3. Haigekassa väljastab Ülikoolile mõistliku aja, kuid mitte hiljem kui 6 kuu jooksul
pärast punktis 3.1. andmete saamist, lepingu lisas 1 toodud andmed.
3.4. Haigekassast Ülikoolile väljastatavad andmed krüpteeritakse ja edastatakse lisas 1
nimetatud TÜ EGV andmetöötleja nimele.
3.5. Andmete väljastamisel allkirjastavad pooled Andmete üleandmise-vastuvõtmise akti,
mille vorm on lisatud lepingule (lisa 2) ja mille allkirjastavad taotluses nimetatud
isikud.
4. Poolte õigused ja kohustused
4.1. Pooled tagavad, et isikustatud andmeid töötlevad ainult taotluses nimetatud isikud.
4.2. Pooled tagavad, et kõik lepingu lisas 1 nimetatud füüsilised isikud on isikustatud
andmete töötlemiseks võtnud endale konfidentsiaalsuskohustuse ja on
konfidentsiaalsuskohustuse võtmist oma allkirjaga kinnitanud.
4.3. Pooled kohustuvad mitte edastama lepingu punktis 1.2. nimetatud isikuandmeid
kolmandatele isikutele ning välistama nende sattumise kolmandate isikute valdusesse.
Samuti kohustuvad pooled kehtestama muud vajalikud nõuded ja rakendama
piisavaid turvameetmeid tööprotsessis kasutatavate isikuandmete kaitseks nende
tahtmatu või volitamata muutmise, avalikuks tuleku või hävimise eest.
4.4. Ülikoolil on õigus lisada Haigekassalt saadud andmeid TÜ EGV andmekogusse,
siduda neid muudest andmeallikatest pärit andmetega ning kasutada teadusuuringutes
kooskõlas inimgeeniuuringute seaduse, isikuandmete kaitse seaduse ja teiste
õigusaktidega. Ülikool kohustub töötlema andmeid ainult teaduslikel eesmärkidel
kooskõlas inimgeeniuuringute seaduse, isikuandmete kaitse seaduse ja teiste
õigusaktidega.
4.5. Haigekassa tagab, et talle Ülikoolist väljastatud isikuandmete töötlemine toimub
kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse ja teiste õigusaktidega.
4.6. Haigekassa kohustub hävitama talle Ülikoolist väljastatud isikuandmed, samuti
andmetöötluse käigus tekkinud geenidoonori identifitseerimist võimaldavad andmed
ja andmed geenidoonoriks olemise kohta (seosed ja ajutised töödokumendid)
viivitamatult pärast geenidoonorite kohta andmete väljastamist Ülikoolile või
sõltumata põhjusest Ülikooli nõudmisel. Ülikoolist Haigekassale väljastatud
isikuandmete hävitamise kohta edastab Haigekassa punktis 5.1. nimetatud isik
Ülikoolile digitaalselt allkirjastatud kinnituse.
4.7. Pooled esitavad teineteisele eesmärkide muutumisel või täiendavate eesmärkide
tekkimisel ettepaneku lepingu muutmiseks. Põhjendatud ettepaneku korral sõlmitakse
lepingu muudatus.
4.8. Ülikool tutvustab andmete alusel tehtud analüüsi järeldustest ja tulemustest
Haigekassat ning teavitab Haigekassast Katrin Västrat (katrin.vastra@haigekassa.ee)
kõikidest avaldatavatest analüüsi tulemustest e-posti teel.
4.9. Pooled vastutavad lepingu tingimuste täitmise eest õigusaktides sätestatud
tingimustel ja korras.

5. Poolte kontaktisikud
5.1. Haigekassa kontaktisik ja Haigekassa esindaja Andmete üleandmise-vastuvõtmise
akti
allkirjastamisel
on
Katrin
Västra,
telefon
6208315,
e-post
katrin.vastra@haigekassa.ee.
5.2. Ülikooli kontaktisik on Andres Metspalu, telefon 7375066, e-post
andres.metspalu@ut.ee Andmete üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastaja on
Helene Alavere, telefon 7374 038, e-post helene.alavere@ut.ee
6. Lepingu jõustumine ja muutmine
6.1. Leping jõustub selle allakirjutamise hetkel ja kehtib viis aastat alates lepingu
jõustumisest.

6.2. Lepingu muutmine toimub poolte kokkuleppel. Muudatused vormistatakse kirjalikult
lepingu lisadena. Muudatused jõustuvad poolte poolt allakirjutamise hetkel või poolte
poolt määratud tähtajal.
7. Muud tingimused
7.1. Pooled peavad üksteist kirjalikult teavitama lepingu täitmist takistavast asjaolust ja
selle mõjust lepingu täitmisele. Teade tuleb edastada 3 tööpäeva jooksul arvates
takistuse ilmnemise päevast.
7.2. Lepingu täitmisega seoses kantud kulud jäävad eranditult kulu kandnud poole enda
kanda.
7.3. Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel kirjaliku
kokkuleppe sõlmimisega, millele kirjutavad alla mõlemad pooled. Kui lepingust
tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu
Maakohtus.
7.4. Leping on sõlmitud elektroonilises vormis ning allkirjastatud digitaalselt.

8. Poolte andmed
Haigekassa
Registrikood: 74000091
Lembitu 10, 10114 Tallinn
Telefon: 6208 430
Faks: 6208 449
E-post: info@haigekassa.ee

Ülikool
Registrikood: 74001073
Aadress: Ülikooli 18, 50090, Tartu
Telefon: 7374 000
Faks: 7374 060
E-post: geenivaramu@geenivaramu.ee

Allkirjastatud digitaalselt

Allkirjastatud digitaalselt

Tanel Ross
Eesti Haigekassa
juhatuse esimees

Andres Metspalu
Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu
direktor

Lisa 1
Andmete edastamise lepingu nr. ____________ juurde
Andmete väljastamise taotluse vorm
Tartus, ____ . ______________ 2013.a.

Ülikooli poolt väljastatavate andmete kirjeldus:
Nr
1.

Andmete kirjeldus
TÜ EGV andmebaasis olevate geenidoonorite
isikukoodid ja millise ajaperioodi andmeid
soovitakse

Märkused
Geenidoonorite arv ja ajaperiood iga
doonori kohta täpsustatakse igakordselt
enne andmeedastust

Haigekassa väljastatavate andmete kirjeldus:
Nr
1.

Andmete kirjeldus
Isikukood

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Raviasutuse äriregistri kood
RA liik
RTA number
Arve algus
Arve lõpp
Ravitüüp
Suunatud edasiseks raviks

9.

Ravile suunanud arsti eriala

10.
11.

Raviarsti eriala
Diagnoos (ICD-10)

12.

Diagnoosi järjekorranumber RTA-l

13.
14.
15.
16.

Teenuse kood (loend)
Teenuse osutamise kuupäev
Kordi
Retsepti välja kirjutamise kuupäev

17.
18.
19.
20.

Retsepti realiseerimise kuupäev
Diagnoosi kood (RHK-10 järgi)
Ravimi toimeaine väljakirjutamisel (ATC)
Ravimi toimeaine ravimi väljaostmisel (ATC)

21.

Ravimipakendi kood

Märkused
Isikukood loendist, mis on esitatud
Ülikooli poolt Haigekassale
Tunnus raviasutuse liigi kohta
Raviarve number,
RTA alguse kuupäev
RTA lõpu kuupäev,
Ravitüüp (1-30)
Vastavalt SM määrusele ravi lõpetamise
põhjused,
Ravile suunanud arsti eriala või ravile
saabumise põhjus
Raviarve väljastanud arsti eriala
Diagnoosikood RTA-l märgitud
täpsusega
Näitab diagnoosi järjekorra numbrit
RTA-l ja diagnoosi kinnitust või
kordsust ("0" -kinnitamata; "+" esmane;
"-" korduv)
Tervishoiuteenuse kood
Kuupäev millal teenus osutati
Osutatud teenuse kordade arv
Arsti poolt retsepti välja kirjutamise
kuupäev
Ravimi väljaostmise kuupäev
Diagnoosi kood retseptil
Retseptile arsti poolt kirjutatud toimeaine
Retseptile tekkiv ATC kood tulenevalt
müüdud/ostetud pakendi koodist
pakendi kood, mille nimevastavus
aadressilt:
http://koodikeskus.ravimiamet.ee/

Isikud, kellel on õigus töödelda isikuandmeid:
Ülikooli poolt:
Nr
1.
2.
3.
…

Nimi

Ametikoht

E-posti aadress

Telefoninumber

Ametikoht

E-posti aadress

Telefoninumber

Haigekassa poolt:
Nr
1.
2.
3.
…

Nimi

Ülikooli nimel kirjutas alla

Haigekassa nimel kirjutas alla

allkirjastatud digitaalselt

allkirjastatud digitaalselt

Andres Metspalu
Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu
direktor

Tanel Ross
Eesti Haigekassa
juhatuse esimees

Lisa 2
Andmete edastamise lepingu nr.____________ juurde
Andmete üleandmise-vastuvõtmise akti vorm
Tartus/Tallinnas, ___.____________2013.a.

Andmete üleandmise vastuvõtmise akt on koostatud vastavalt Haigekassa ja Ülikooli vahel
___ . _________ 2013.a. allkirjastatud Andmete väljastamise taotlusele Haigekassa ja
Ülikooli vahel _____.___________2013.a. sõlmitud Andmete edastamise lepingu nr ___________ punktis 1.1 nimetatud eesmärgi täitmiseks.

Vastavalt Ülikooli ja Haigekassa poolt kokku lepitud tingimustele väljastab Haigekassa /
Ülikool andmed .xlsx failivormingus /_________________ / krüpteerituna
(faili nimi)

Ülikooli / Haigekassa

_______________________________ , ___________________________ ,
(ametinimetus)

(töötaja nimi)

________________ , nimele.
(isikukood)

Andmete saaja kindlustab delikaatsete isikuandmete kaitsmisel kõik Eesti Vabariigi seadustes
ette nähtud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised abinõud. Andmeid on lubatud
kasutada üksnes käesolevas Andmete edastamise lepingus kirjeldatud tegevuste tarbeks ja
taotluses toodud tingimustel.
Käesolev akt on koostatud elektroonilises vormis ning allkirjastatud digitaalselt.
Helene Alavere

Katrin Västra

Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu
andmekogumise osakonna juhataja

Eesti Haigekassa
tervishoiu peaspetsialist

allkirjastatud digitaalselt

allkirjastatud digitaalsel

