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Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise
seadusega seotud valdkonna eest

vastutava ministri määruste muutmine

Vastu võetud 05.03.2019 nr 10

Määrus kehtestatakse inimgeeniuuringute seaduse § 18 lõike 2, § 20 lõike 4 ja § 21 lõike 6, kiirgusseaduse § 42
lõike 4, § 43 lõike 5 ja § 44 lõike 3, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 14 lõike 3, ravikindlustuse
seaduse § 131lõike 6, § 32 ja § 52 lõike 4, ravimiseaduse § 81 lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 9 lõike 6 ja
§ 141 lõike 2, surma põhjuse tuvastamise seaduse § 32 lõike 5, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse
§ 13 lõike 1 punkti 3, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 42lõike 3, § 17 lõike 3 punktide 3 ja 4 ning §
592lõike 2, töövõimetoetuse seaduse § 22 lõike 4, Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 ning vereseaduse § 7
lõike 5, § 9 lõike 2, § 11 lõike 2 ja § 12 lõike 5 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 22.juuli 2004. a määruse nr 94 „Euroopa ravikindlustuskaardi jaasendussertifikaadi
väljastamise tingimused ja kord“ muutmine

Sotsiaalministri 22. juuli 2004.a määruses nr 94 „Euroopa ravikindlustuskaardi ja
asendussertifikaadiväljastamise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1)määruse preambulsõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakseravikindlustuse seaduse § 131lõike 6 alusel.“;

2)paragrahvi 1 lõigetes 1ja 2 ning § 4 lõikes 2 asendatakse sõnad „ravikindlustuse andmekogusse“sõnadega
„haigekassa andmekogusse“.

§ 2. Sotsiaalministri17. detsembri 2001. a määruse nr 127 „Geenidoonori kodeeritud koeproovi,
DNAkirjelduse ja terviseseisundi kirjelduse säilitamise tingimused“ muutmine

Sotsiaalministri 17. detsembri2001. a määruses nr 127 „Geenidoonori kodeeritud koeproovi, DNA kirjelduse
jaterviseseisundi kirjelduse säilitamise tingimused“ tehakse järgmisedmuudatused:

1)määruse pealkirjas jatekstis asendatakse läbivalt sõna „kodeeritud“ sõnaga „pseudonüümitud“;

2)paragrahvi 1 lõike 1viimane lause jäetakse välja;

3)paragrahvi 2 lõige 4tunnistatakse kehtetuks.

§3. Sotsiaalministri 17. detsembri 2001. a määruse nr 128 „Geenidoonorikoeproovi, DNA kirjelduse,
terviseseisundi kirjelduse ja tagasikodeerimistvõimaldavate andmete hävitamise kord“ muutmine

Sotsiaalministri 17. detsembri2001. a määruses nr 128 „Geenidoonori koeproovi, DNA
kirjelduse,terviseseisundi kirjelduse ja tagasikodeerimist võimaldavate andmete hävitamisekord“ tehakse
järgmised muudatused:

1)määruse pealkirjas jatekstis asendatakse läbivalt sõna „tagasikodeerimist“ sõnaga„depseudonüümimist“;

2)paragrahvi 7 lõige 1sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Hävitamisprotokolli kantakse järgmised andmed:
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