
   
 

         

Vastaja ID EE-6|__|__|__|__|__|-|__|__| 
Austatud vastaja!  
 
Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus ja SHARE Eesti juhtkomitee viivad 2019. aastal Eestis 50-
aastaste ja vanemate inimeste seas läbi SHARE uuringu 8. lainet.  
 
Küsime Teilt nõusolekut siduda edaspidi Teie vastuseid, mida olete andnud SHARE uuringule, 
riigi järgmistes infosüsteemides olevate andmetega: Tervise infosüsteem ja Ravikindlustuse 
andmekogu, Eesti vähiregister, Eesti meditsiiniline sünniregister, Eesti tuberkuloosiregister, 
Surma põhjuste register, Rahvastikuregister, Sotsiaalkaitse infosüsteem, Töötuna ja tööotsijana 
arvel olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise register, Eesti hariduse infosüsteem; 
Täienduskoolituste infosüsteem, Eesti teaduse infosüsteem; samuti Geenivaramu andmebaas. 
 
SHARE uuringu eesmärgiks on ulatuslikult analüüsida vananemisprotsessi. Selleks küsitletakse 
vanemaealiste inimeste käest nende elu erinevate aspektide kohta. Samalaadses uuringus osalevad 
inimesed ligikaudu kolmekümnest Euroopa riigist. Saadud teavet kasutatakse üldistuste tegemiseks 
teaduslikel eesmärkidel ning tulemused on aluseks oluliste tervise-, majandus- ja sotsiaalpoliitiliste 
meetmete kujundamisel kogu rahvastiku parema elukvaliteedi tagamiseks.  
 
Teie nõusolek seostada SHARE uuringus juba kogutud andmeid Teie tulevikus esinevate (või minevikus 
esinenud) delikaatse terviseinfo ja muude elusündmustega võimaldab edaspidi oluliselt vähendada 
küsimusi SHARE küsitluses. Teie lisaandmetele tuginemine annab ka täpsema hinnangu inimese elutee 
käigule vanemas eas ning tervise kujunemise, ravi ja selle (kulu-)efektiivsuse omavahelistele seostele 
ehk teadustulemuste täpsusele.   
 
Teie isikuga seostatud teavet hoitakse turvaliselt, rakendades andmetele andmekaitsereegleid. Andmeid 
kasutatakse ainult üldistatud kujul rahvastikurühmade kohta tervikuna. Säilitame Teie andmeid 
teadustöödeks, mis on Tallinna Ülikooli poolt Eesti Andmekaitse Inspektsioonis (AKI) registreeritud ja 
saanud nendeks loa. Isikuandmete töötlemiseks teadustööde eesmärgil saadud lubade kohta vaata AKI 
dokumendiregistris  täpsemalt (https://www.aki.ee/et/dokumendiregister/register). 
 
Teil on alati õigus loobuda antud küsitluslaines osalemisest ning samuti keelduda küsitluse käigus Teile 
mittesobivatele küsimustele vastamisest. Võite igal ajal tulevikus oma nõusoleku tagasi võtta, andes 
sellest kirjalikult teada Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskusele (SHARE projektijuht: e-post: 
tiina.tambaum@tlu.ee). 

Samas soovime rõhutada, et iga konkreetse isiku vastamata jätmine vähendab tulemuste 
üldistusväärtust ning mõjutab seda, kuivõrd hästi on need inimesed, kelle esindajaks Te olete valitud, 
antud uuringus esindatud.  
 
Loodame heale koostööle! Uuringu läbiviijate kontaktandmed: küsitluse projektijuht: jana.bruns@stat.ee, 
telefon: 56 946 566, e-mail: jana.bruns@stat.ee  
___________________________________________________________________________  
OLEN NÕUS  
Kinnitan, et olen lugenud läbi ülaltoodud informatsiooni SHARE uuringu ja minu õiguste kohta. Annan 
oma allkirjaga nõusoleku uuringus osalemiseks, uuringuandmete kasutamiseks ja oma vastuste 
sidumiseks loetletud infosüsteemides oleva minu kohta käiva infoga.   
 
Kuupäev: ________________________  Nimi: _______________________  
 

 
Allkiri: ___________________________  Isikukood:____________________ 

(Palume teie isikukoodi seostamaks Teie vastuseid üleval 
märgitud registritega) 


