Andmekaitse ja isikuandmete konfidentsiaalsuse
deklaratsioon
„Euroopa tervise, vananemise ja tööjätu uuring“ (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe –
SHARE) on rahvusvaheline uuring, mis viiakse läbi rahvusvahelise konsortsiumi SHARE-ERIC koostöös
kõigi Euroopa partneritega. Eestis vastutab uuringu eest Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus.
Intervjuude tegemiseks on sõlmitud leping Eesti Statistikaametiga. Kõik osalised tegutsevad kooskõlas
isikuandmekaitse nõuetega.
Uuringu eesmärk on aidata ühiskonnal paremini mõista 50-aastaste ja vanemate inimeste ning nende
perekondade vajadusi ja olukorda. Uuringuga kogutakse andmeid tervise, sotsiaal-majandusliku seisundi
ning sotsiaalsete ja perekondlike võrgustike kohta, et käsitleda elanikkonna vananemisega seotud ühiskonnas
tõstatuvaid küsimusi. Eesti uuringut rahastavad Tallinna Ülikool ja Euroopa Komisjon.

Teid on juhuvaliku alusel rahvastikuregistrist valitud uuringus osalema. Teie osalemine uuringus on
loomulikult täiesti vabatahtlik. Uuringu tulemused esitatakse ainult anonüümselt, st ilma Teie nime ja
aadressita. See tähendab, et mitte keegi ei saa tulemuste põhjal kindlaks teha isikut, kes intervjuu käigus
need andmed on esitanud.

Sama kehtib ka Teiega tehtud jätkuintervjuude kohta, mis on olulised vananemisprotsessist arusaamiseks,
samuti uuringus osalenud ja hiljem surnud inimeste sugulastega tehtud intervjuude kohta, mis on olulised
uuringus osalejate eluloo täiendamiseks. Sama isiku eri intervjuude andmed seostatakse vaid uuringukoodi
abil, st ilma perenime ja aadressita.

Me ei edasta mitte mingisuguseid andmeid, mis avalikustavad Teie identiteedi kolmandatele isikutele.
Andmekaitse reeglitest kinnipidamise eest vastutavad:
Luule Sakkeus, PhD

Prof. Dr. h.c. Axel Börsch-Supan, PhD

Ass. Jur. Heidi Schuster

Eesti teaduskoordinaator
Tallinna Ülikooli Eesti
demograafia keskus
Uus-Sadama 5
10120 Tallinn, Eesti

SHARE-ERIC tegevdirektor
Amalienstr. 33
80799 München
Saksamaa

SHARE-ERIC
andmekaitseametnik
Hofgartenstr. 8
80539 München
Saksamaa

Deklaratsiooni pöördel näitame, kuidas Teie esitatavaid andmeid töödeldakse alates intervjuu tegemisest
kuni täielikult anonüümsete tulemustabeliteni ning toome ära teie õigused.

Mis juhtub Teie esitatava infoga?
1. Küsitlejad Statistikaametist sisestavad Teie vastused arvutisse, valides sobiva vastusevariandi.
2. Intervjuu käigus salvestatakse Teie antud teave koodi abil ilma perenime ja aadressita, nii et seda pole
võimalik Teiega seostada.
3. Aadressid ja nimed salvestatakse rangelt lahus Teie antud infost intervjuu käigus. Neid andmeid
säilitatakse ainult SHARE uuringu lõpuni. SHARE-uuring lõpeb pärast viimast andmete kogumise lainet
ning sellele järgnevat andmete puhastamist ja kvaliteedikontrolli, mis on vajalikud lõpliku anonüümseks
muudetud andmekogumi koostamiseks uurimistöö eesmärgil.
4. Pärast üksikintervjuude tegemist pannakse
need kokku ilma nimede ja aadressideta ning
intervjuu andmed analüüsitakse (nt tööturu
tulemuste tabel).
5. Teadusväljaannetes avaldatakse tulemused
ainult rühmade kohta (nt mehed, naised).
Teave üksikisikute kohta ei ole äratuntav.
6. Jätkuintervjuude korral samade isikutega
salvestatakse aadressid ja nimed samuti alati
intervjuude käigus antud infost eraldi.

Igal juhul kehtivad allpool nimetatud
nõuded

Tööturu tulemused

Kokku; % Mehed;% Naised; %

Pensionil ja töötamise
lõpetanud

58,5

65,5

53,1

Palgatöötaja või
iseendale tööandja

24,9

26,7

23,4

Töötu

2,8

3,1

3,0

Töötamise täielikult
lõpetanud püsiva
haiguse, puude või
töövõimetuse tõttu

3,1

3,1

3,0

Kodune

8,8

0,3

15,5

Muu

1,9

1,2

2,4

100

100

100

Kokku; %

Teie osalemine uuringus on täiesti vabatahtlik. Vastajate arv

67 278
29 387
37 891
Näide. Tööturu olukorra tulemuste tabel

See kehtib samavõrra käesoleva intervjuu kui ka
selle osade ning tulevaste, käesoleva uuringu käigus korraldatavate intervjuude kohta. Mitteosalemine ei
põhjusta Teile mingeid ebameeldivusi. Samuti võite igal ajal tulevikku ulatuvalt oma nõusoleku tagasi võtta.
Teil on õigus oma isiklikele andmetele liigi pääseda, neid parandada ja kustutada, piirata oma isikuga seotud
andmete töötlemist või töötlemine vaidlustada, samuti on Teil õigus nõuda andmete teisaldamist.
Küsimuste korral andmekaitse kohta palun võtke ühendust SHARE Eesti koordinaatori Luule Sakkeusega
telefonil +372 645 4125 või SHARE-ERIC andmekaitseametniku Heidi Schusteriga telefonil +49-(0)892108-1554. Muude küsimuste korral uuringu kohta võtke ühendust Statistikaametiga klienditoe telefonil
+372 625 9100.
Teil on õigus esitada kaebus ka järgmistele järelevalveasutusele:
Eesti Andmekaitse Inspektsioon, Tallinn, Eesti, e-post info@aki.ee
Või

Data Protection Authority of Bavaria (BayLDA), Ansbach, Germany; poststelle@lda.bayern.de.

Intervjuu käigus esitatakse ka mõned küsimused Teie lähedaste kohta. Seda infot kogutakse meie õigustatud
huvi alusel seoses käesolevas deklaratsioonis kirjeldatud uuringu eesmärkidega. Seetõttu palume Teid
näidata seda infot oma teistele leibkonnaliikmetele, et nad oleksid teadlikud andmete töötlemisest ning oma
õigustest.
Täname Teid osalemise ja meie töö usaldamise eest!

