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KAEBUS
seoses arstide isikuandmete töötlemisega veebilehel www.tervisetrend.ee
MTÜ Eesti Arstide Liit (edaspidi EAL) on Eesti arstide esindusorganisatsioon ja arste
koondav ametiühing, millel on vastavalt ametiühingute seadusele ning põhikirjale õigus
esindada ja kaitsta arstide töö- ja kutsealaseid, majanduslikke ja sotsiaalseid õigusi ja huve.
EAL arstide esindajana teatab, et veebilehel www.tervisetrend.ee on tehtud avalikult
kättesaadavaks isikuandmed suure hulga Eesti arstide kohta, sealhulgas arstide nimed, erialad,
tegevuskohad koos aadressidega ning telefoninumbrid. Samuti on loodud võimalus arste
hinnata ning kommenteerida, mida aktiivselt kasutatakse. Samal lehel toodud infost nähtuvalt
haldab nimetatud veebilehekülge OÜ Intelia (registrikood 11920809).
Tegemist on isikuandmete töötlemisega isikuandmete kaitse seaduse (IKS) § 4 lõike 1 ja § 5
mõttes, mis IKS § 10 lõikest 1 tulenevalt on lubatud üksnes andmesubjekti nõusolekul, kui
seadus ei sätesta teisiti.
EAL-le teadaolevalt ei ole arstidelt, kelle isikuandmeid veebilehel www.tervisetrend.ee
töödeldakse, vastavat nõusolekut küsitud ega saadud, sh puuduvad nõusolekud enda
hindamise ja kommenteerimise lubamiseks.
Märgime, et isikuandmete töötleja on asunud seisukohale, et nende poolt avaldatud andmed
arstide kohta on avalik teave, mis on avalik ja kättesaadav ka riiklikus tervishoiutöötajate
registris ja riiklikus tegevuslubade registris. Isikuandmete töötleja väitel ei ole ta kohustatud
vastavalt IKS § 11 lõikele 1 isikuandmeid oma lehelt kõrvaldama.
Rõhutame, et IKS § 11 lõike 4 kohaselt on andmesubjektil õigus igal ajal nõuda avalikustatud
isikuandmete töötlejalt isikuandmete töötlemise lõpetamist. Seadus ei erista, kas tegemist on
avalikest või mitteavalikest allikatest saadud andmetega. Seega ka juhul, kui tegemist on
seaduse alusel avalikustatud isikuandmete töötlemisega, on isikuandmete töötleja kohustatud
andmesubjekti nõudel tema isikuandmed oma kodulehelt eemaldama.

Samuti rõhutame, et ka juhul, kui kasutatakse tervishoiutöötajate riikliku registri avalikult
kättesaadavaid andmeid, ei ole nimetatud registrisse andmete kogumise eesmärgiks olnud
kolmandatele isikutele võimaluse andmine arstide hindamiseks ja kommenteerimiseks.
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Lugupidamisega
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