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ANDMETE ELEKTROONILISE EDASTAMISE LEPING nr.      


Käesolev leping on sõlmitud Tallinnas      

Terviseamet (edaspidi Amet), registrikoodiga 70008799, asukohaga Paldiski mnt.81, 10617 Tallinn, keda esindab põhimääruse alusel peadirektor Merike Jürilo ja 
      
(edaspidi Asutus), registrikoodiga      , asukohaga      , keda esindab       alusel      , keda edaspidi nimetatakse koos Pooled, sõlmisid alljärgneva lepingu.


1. LEPINGU OBJEKT 
1.1  Käesoleva lepingu (edaspidi Leping) objekt on Asutuse poolt Ametile nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 21 alusel andmete elektrooniline edastamine koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega nakkushaiguse ja nakkushaiguskahtluse diagnoosimise ning haigestumise ohutegurite ja ennetamise kohta.
1.2  Andmete Nakkushaiguste infosüsteemi edastamisel järgib Asutus nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadust, Vabariigi Valitsuse 23.07.2009.a määrust nr 134 „Nakkushaiguste ja nakkushaiguskahtluse esinemise ning haigestumise ohutegurite kohta teabe edastamise kord ja edastavate andmete koosseis koos andmesubjekti identifitseerivate isikuandmetega” ning teisi seda valdkonda reguleerivaid õigusakte koos kõikide hilisemate muudatustega. 


2. LEPINGU DOKUMENDID 
2.1  Lepingu dokumentideks on leping ja lepingu lisad. 
2.1.1  Lepingu lisad on: 
2.1.1.1  Lisa 1 - Ankeet vastutavate isikute andmetega.
2.1.1.2  Lisa 2 - Teade vastutava isiku andmete muutmiseks.
2.2 Kõik Lepingu dokumendid on Lepingu lahutamatud koostisosad.


3. ASUTUSE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 Asutusel on õigus: 
3.1.1 esitada Ametile elektroonselt Nakkushaiguste infosüsteemi nakkushaigete kohta teatisi koos õigusega muuta sisestatuid andmeid 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul; 
3.1.2  saada väljavõtteid enda poolt sisestatud andmetest;
3.1.3 edastada Ametile e-posti teel info Nakkushaiguste infosüsteemi nakkushaige andmete sisestamise käigus ilmnenud probleemide osas. 
3.2 Asutus on kohustatud: 
3.2.1 registreerima delikaatsete isikuandmete töötlemise Andmekaitse Inspektsioonis;
3.2.2  sisenema veebipõhisesse Nakkushaiguste infosüsteemi ID-kaardiga; 
3.2.3 sisestama Nakkushaiguste infosüsteemi andmeid vastavalt Vabariigi Valitsuse 23.07.2009.a määrusele nr 134 kõikide registreerimisele kuuluvate nakkushaiguste/ haigustekitajate osas.
3.2.4 kasutama Ameti poolt väljatöötatud Nakkushaiguste infosüsteemi  tarkvara kasutusjuhendis sätestatud korras ning järgima infovahetuse turvalisuse nõudeid;
3.2.5 teatama Ametile kirjalikult Nakkushaiguste infosüsteemi andmete sisestamise eest vastutava isiku vahetumisest hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul; 
3.2.6   tagama Nakkushaiguste infosüsteemi sisestatud andmete tõepärasuse;
3.2.7   kõrvaldama riistvara rikked oma vastutusala piires;
3.2.8  Nakkushaiguste infosüsteemi ebaõigete andmete sisestamise korral vastutab Asutus õigusaktides sätestatud alustel ja korras.
 

4.  TERVISEAMETI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1 Ametil on õigus: 
4.1.1 töödelda Asutuse poolt Nakkushaiguste infosüsteemi kaudu esitatud andmeid oma põhimäärusest  ja õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks ning kasutada neid vaidluste lahendamisel tõendusmaterjalina;
4.1.2 katkestada Asutuse poolt andmete elektroonilise edastamise võimaluse Nakkushaiguste infosüsteemi vältimatute profülaktiliste tööde tegemisel, teavitades Asutust eelnevalt  mõistliku aja jooksul.
4.2  Amet on kohustatud:
4.2.1 korraldama Nakkushaiguste infosüsteemi funktsioonide toimimise;
4.2.2 edastama Nakkushaiguste infosüsteemi arendajale ja tehnilisele toele info ilmnenud probleemide, vastuolude ja täienduste osas.
4.2.3 tagama Nakkushaiguste infosüsteemi andmete edastamise turvalisuse ning nendes sisalduvate isikuandmete saladuse hoidmise;
4.2.4   juhendama Asutust lepinguga ettenähtud toimingute tegemisel;
4.2.5 teavitama Asutust uutest Nakkushaiguste infosüsteemi tarkvara versioonidest ning vajadusel nende kasutamist juhendama.


5.  KONFIDENTSIAALSUSKOHUSTUS
Pooled peavad kaitsma konfidentsiaalset informatsiooni kasutades kõiki põhjendatud jõupingutusi, et ära hoida konfidentsiaalse informatsiooni avaldamine kolmandatele isikutele. Pooled edastavad konfidentsiaalset informatsiooni üksnes vastaspoole töötajatele, kes seda teavet vajavad ja keda on teavitatud, et selline informatsioon on konfidentsiaalne informatsioon ja on seotud konfidentsiaalsuse hoidmise kohustusega mitte vähemas mahus kui käesolevas Lepingus piiritletud. 
Pooled kohustuvad kasutama neile teatavaks tehtud konfidentsiaalset informatsiooni kooskõlas käesoleva Lepingu ning üldtunnustatud heade kommetega.
Pooled kohustuvad hoiduma konfidentsiaalse informatsiooni mistahes kasutamisest viisil, mis võiks kaasa tuua Poole klientide ülevõtmise või neile vastaspoolega sarnaste teenuste pakkumise või osutamise ühe Poole või temaga seotud isikute poolt käesoleva lepingu kehtivuse ajal. 
Pooled kohustuvad kaitsma konfidentsiaalset informatsiooni tähtajatult. 


6.  POOLTE ESINDAJAD
6.1 Ameti kontaktisikuks lepingu täitmisega info edastamisel on spetsialist Elve Kaur, telefon 7943548, e-post: ; elve.kaur@terviseamet.ee; kesk@terviseamet.ee 
6.2 Asutuse poolne kontaktisik on määratud Lepingu lisas nr 1.


7.  LEPINGU  JÕUSTUMINE, MUUTMINE 
7.1  Leping jõustub selle allakirjutamise hetkest ning on sõlmitud tähtajatult. 
7.2  Lepingu sätteid võib muuta ainult Poolte kirjalikul kokkuleppel. 


8.  MUUD TINGIMUSED
8.1  Pooled peavad üksteist kirjalikult teavitama Lepingu täitmist takistavast asjaolust ja selle mõjust Lepingu täitmisele. Teade tuleb edastada 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates takistuse ilmnemise päevast.
8.2 Nakkushaiguste infosüsteemi pikemaaegse talitlusvõime halvamise korral alternatiivse võimalusena edastatakse teatised nakkushaigete kohta paberkandjal posti teel või kulleriga. Nakkushaiguse kahtluse teatise, puhanguteatise ning gripi või ägeda respiratoorse haigestumise registreerimiseks teavitatakse telefoni teel Terviseameti kohalikku talitust või esindust. HIV elektrooniline teatis edastatakse esimesel võimalusel peale nakkushaiguste infosüsteemi talitlusvõime taastamist.
8.3  Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused lahendavad Pooled läbirääkimiste teel kirjaliku kokkuleppe sõlmimisega, millele kirjutavad alla mõlemad Pooled.
8.4  Leping on allkirjastatud digitaalselt või paberkandjal kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris. 


9.  POOLTE ANDMED

Asutus	
     
						Terviseamet
							Registrikood: 70008799
						Paldiski mnt. 81; 10617 Tallinn
							Tel: 7943500
							E-post: kesk@terviseamet.ee



Asutuse  esindaja 					Peadirektor
     
Merike Jürilo

