
   

 
         

Vastaja ID EE-6|__|__|__|__|__|-|__|__| 
 
Austatud vastaja!  
 
Aastatel 2021–2022 toimub Eestis 50-aastaste ja vanemate inimeste uuringu SHARE kuues laine, mida 
korraldavad Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus ja SHARE Eesti juhtkomitee.  

Küsime Teilt nõusolekut siduda edaspidi Teie vastuseid, mida olete SHARE uuringus andnud, 
järgmistes riigi 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 ja geenivaramu andmebaas. 

SHARE uuringu eesmärk on ulatuslikult analüüsida inimeste vananemist. Selleks küsitletakse 
50-aastaseid ja vanemaid nende elu eri aspektide kohta. Samalaadses uuringus osalevad inimesed 
ligikaudu kolmekümnes Euroopa riigis. Saadud teabe põhjal tehakse teaduslikel eesmärkidel 
üldistused ning uuringu tulemused on aluseks oluliste tervise-, majandus- ja sotsiaalpoliitiliste 
meetmete kujundamisel kogu rahvastiku parema elukvaliteedi tagamiseks.  

Teie nõusolek siduda SHARE uuringus juba kogutud andmeid Teie tulevase (või mineviku) delikaatse 
terviseinfo ja tulevaste (või minevikus olnud) elusündmustega võimaldab suurendada küsitlusel 
esitatud teabe väärtust. Teie lisaandmetele tuginemine annab ka täpsema hinnangu inimese elukäigule 
vanemas eas ning tervise kujunemise, ravi ja selle (kulu)efektiivsuse omavahelistele seostele ehk 
teadustulemuste täpsusele. Nõusoleku andmine on muidugi vabatahtlik. Osalemata jätmine ei too Teile 
mingeid ebameeldivusi.  

Teie isikuga seotud teavet hoitakse turvaliselt ning seda kasutatakse üksnes andmete sidumiseks. 
Seotud andmeid hoitakse ilma Teie nime ja aadressita, mis asendatakse koodiga. Andmeid kasutatakse 
ainult üldistatud kujul rahvastikurühmade kohta tervikuna. Hoiame Teie andmeid nii kaua, kuni tehakse 
teadustöid, mille Tallinna Ülikool on Eesti Andmekaitse Inspektsioonis (AKI) registreerinud ja milles 
saanud loa neid andmeid kasutada. Isikuandmete töötlemiseks teadustöö tegemise eesmärgil saadud 
lubade kohta saab põhjalikumat teavet AKI dokumendiregistrist (https://www.aki.ee/et/juhised). 

Võite tulevikus igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta, kui annate sellest kirjalikult teada Tallinna Ülikooli 
Eesti demograafia keskusele (SHARE projektijuhi e-post: tiina.tambaum@tlu.ee). Lisaks on Teil õigus 
pääseda ligi oma isikuandmetele, neid parandada ja kustutada, piirata oma isikuandmete töötlemist 
või esitada töötlemisele vastuväiteid ning andmeid teisaldada. 

Samuti on Teil õigus esitada kaebus järgmistele järelevalveasutustele: Eesti Andmekaitse Inspektsioon 
(info@aki.ee) või Baieri andmekaitseamet (BayLDA) Ansbachis Saksamaal (poststelle@lda.bayern.de). 

Soovime rõhutada, et iga konkreetse isiku vastamata jätmine vähendab tulemuste üldistamise 
usaldusväärtust ning mõjutab seda, kuivõrd hästi on need inimesed, kelle esindajaks Te olete valitud, 
uuringus esindatud.  

Heale koostööle lootes! 

Jana Bruns 
uuringu küsitluse projektijuht 
e-post jana.bruns@stat.ee 
tel 5694 6566 
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OLEN NÕUS  
Kinnitan, et olen läbi lugenud ülaltoodud informatsiooni SHARE uuringu ja minu õiguste kohta. Annan 
oma allkirjaga nõusoleku uuringus osalemiseks, seadusliku õiguse uuringuandmete kasutamiseks ja 
oma vastuste sidumiseks ülalloetletud infosüsteemides oleva minu kohta käiva infoga. 
 
Kuupäev: ________________________  Nimi: _____________________________________  
 
 
Allkiri: ___________________________  Isikukood:_________________________________ 

(Palume Teie isikukoodi, et siduda Teie vastuseid ülalnimetatud 
registritega) 


