
ReFocus Silmakeskus OÜ privaatsuspoliitka
ning veebilehe kasutustngimusee

ReFocus Silmakeskus OÜ (edaspidi: ReFocus Silmakeskus) on meditsiinieteevtee mis
pakub  eriarstabiteenuseid  ofalmoloooia  erialale  sh  tasulisi  laulvikusi  (edaspidi:
Teenusee).

ReFocus  Silmakeskus  eäärtustab  Teie  prieaatsust  nino  rakendab  kviki
eteeaatusabinvusid (sh administratiesede tehnilised ja füüsilised meetmed) Teie kui
patsiendi isikuandmete kaitsmiseks. 

ReFocus Silmakeskus jätab endale eajadusel viouse prieaatsuspoliitkat ja eeebilehe
kasutustnoimusi muutae teaeitades sellest kliiniku eeebilehel www.refocus.ee.

Isikuanemete kogumine ning vastutav töötleja

Teile  Teenuste  osutamiseks  peab  ReFocus  Silmakeskus  töötlema  ka  Teie
isikuandmeide  sh  oma loomult  tundlikumaid  andmeid  ehk  eriliioilisi  isikuandmede
milleks on muu huloas Teie tereise andmed. 

ReFocus Silmakeskuse poolt töödeldaead isikuandmed hvlmaead eelkvioe Teie ees-
ja  perekonnanimee  isikukoodi  evi  sünniaeoae  telefoninumbrite  e-post aadressie
elukoha andmeide areelduskonto numbrit nino teisi Teenuste osutamiseks eajalikke
andmeide aoa ka Teie tereist puudutaeaid andmeid. 

Isikuandmete edastamine ReFocus Silmakeskusele toimub Teie poolt eelkvioe juhul:

 Kui  reoistreerite  eastuevtule  evi  uurinoule  (telefonie  e-post evi  eeebilehe
kaudu);

 Kui reoistreerite operatsioonile;
 Kui suhtlete  eeebilehe eestlusrakenduse kaudu;
 Teenuste  osutamise  käiouse  sh  evib  Teenuste  dokumenteerimise  eesmäroil

osutuda  eajalikuks  Teile  tehtaeate  protseduuridee  uurinoute  evi  muude
toiminoute  saleestamine e millisest eajadusest teaeitatakse Teid enne Teenuste
osutamiseoa alustamist;

 Kui saadate meile seloitustaotlusee märoukirjae teabenvudee kaebusee tänukirja
evi muu sisuoa kirja. 

Teilt  saadud  isikuandmete  töötlemisel  on  ReFocus  Silmakeskus  nende  vastutav
töötleja andmekaitsealaste viousaktde tähenduses.

Isikuanemete töötlemise põhimõtee

ReFocus Silmakeskus töötleb Teie Isikuandmeid kooskvlas Eest Vabariiois ja Euroopa
Liidus  tunnustatud  andmekaitse  pvhimvteteoa  -  eelkvioe  seaduslikkusee
läbipaisteusee  eesmäroipärasuse  ja  minimaalsuse  printsiipideoa  -  ja  kohaldueas
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viouses  kehtestatud  nvueteoa  nino  lähtub  Isikuandmete  töötlemisel  alat Teie
hueideste vioustest ja eabadustest.

Isikuanemete töötlemise alus ja ulatus

Tereishoiuteenuste korraldamise seadusest tuleneealt on ReFocus Silmakeskusel kui
tereishoiuteenuse  osutajal  vious  töödelda  Teie  isikuandmeide  sealhuloas
tereiseandmeide  Teile  Teenuste  osutamiseks.  ReFocus  Silmakeskus  töötleb  Teie
Isikuandmeid  Teenuste  osutamisel  üksnes  ulatusese  mis  on  eajalik  eelnimetatud
eesmärkide täitmiseks.

Teie  Isikuandmete  töötlemine  evib  olla  eajalik  ka  ReFocus  Silmakeskuse
viousaktdest  tuleneeate  kohustuste  täitmiseks  (näiteks  seoses  e-tereise
infosüsteemi  täitmisee  tereishoiuteenuste  dokumenteerimisee  raamatupidamise
korraldamise kohustuseoa jne).

Teiste  patsientde  isikuandmete  kaitse  eesmäroil  on  ReFocus  Silmakeskuses
pildistaminee  heli  saleestamine ja flmimine lubatud üksnes ReFocus Silmakeskuse
juhatuse nvusolekul.

ReFocus  Silmakeskus  ei  töötle  Teie  isikuandmeid  Teile  uudiskirjade  ja
turunduspakkumiste saatmiseks.

Pööreumisele vastamine

Isiku pöördumisele eastatakse tema ealitud eiisil kas telefoni evi e-post teel. Kui isik
sooeib eastust saada post teele siis eastatakse talle oleneealt delikaatsusest kas liht-
evi tähtkirjaoa. Teie sooeil nino kui see on tehniliselt evimalik (st eelkvioe juhule kui
Te omate Eest Vabariiois eäljastatud ID-kaart)e  kasutab ReFocus Silmakeskus Teie
tereiseandmeid sisaldaea info edastamisel krüpteerimist. 

Isikuanemete säilitamine

Vastaealt  Vvlaviousseaduse  §  769  peab  tereishoiuteenuse  osutaja  patsiendile
tereishoiuteenuse  osutamise  nvuetekohaselt  dokumenteerima  nino  eastaeaid
dokumente säilitama.

ReFocus  Silmakeskus  säilitab  kooutud  Isikuandmeid  nii  paberkandjal  kui  ka
elektrooniliselt infosüsteemis. ReFocus Silmakeskus säilitab Isikuandmeid senie kuni
lepinoulisest  suhtest  tuleneealt  evib  eeel  nvudeid tekkida evi  kuni  seda nvuaead
viousaktde  säted.  ReFocus  Silmakeskus  säilitab  dokumente  eelkvioe  eastaealt
Sotsiaalministri  määruses  „Tereishoiuteenuse  osutamise  dokumenteerimise  nino
nende  dokumentde  säilitamise  tnoimused  ja  kord“  eäljatoodud
säilitamistähtaeoadele:  näiteks  eastuevtule  reoistreerimiseoa  seotud  andmeid  30
aastate teie tereisekaardile kantud isikuandmeid 110 aastat alates teie sünnist jne.
Isikuandmede  mida  ei  ole  enam  Teile  Teenuste  osutamiseks  evi  viousaktdes



sätestatud  säilitamiskohustuste  täitmiseks  eajae  kustutatakse  mvistliku  aja
möödudes.

Isikuanemete eeastamine ja anemetöötlejae

ReFocus  Silmakeskus  töötleb  Teie  isikuandmeid  üldjuhul  Euroopa
Majanduspiirkonnas eoa edasta neid kolmandatesse riikidesse evi raheuseahelistele
oroanisatsioonidele. Juhule kui ReFocus Silmakeskus seda siiski teebe siis taoab tae et
Teie isikuandmed edastatakse üksnes sellisele kolmandale riioile evi raheuseahelisele
oroanisatsioonilee  mis  järoib  Euroopa  Majanduspiirkonnas  kehteate  isikuandmete
kaitse reeoliteoa samaeäärseid nvudeid. 

ReFocus Silmakeskus  hoiab Teie  isikuandmeid konfdentsiaalsena eoa edasta  neid
kolmandatele isikutelee  e.a.  kui  see on eajalik  Teile  Teenuste osutamisekse  kui  Te
olete andnud ReFocus Silmakeskusele selleks seloesvnalise nvusoleku evi kui selleks
on  mvni  muu  viouslik  alus  (näiteks  tuleneealt  seadusest).  Isikuandmete
nvuetekohaseks  nino  turealiseks  kaitsmiseks  nende  edastamisel  kasutab  ReFocus
Silmakeskus kaasaeoseid turbemeetmeid. 

Isikuandmete töötlemiseks on teatud juhtudel eajalik kasutada kolmandaid isikuid -
andmetöötlejaid. Andmetöötlejad töötleead Teie Isikuandmeid ReFocus Silmakeskus
nimel üksnes juhule kui see on töötlemise eesmäroil eajalike nino tnoimusele et nad
taoaead  viousaktdeoa  nvutud  Isikuandmete  kaitse  taseme.  ReFocus  Silmakeskus
kasutab Isikuandmete töötlemisel eelkvioe järomiseid andmetöötlejaid (kateoooriate
kaupa):

• riiklike  andmekooude  pidajade  millistesse  andmekooudesse  isikuandmete
edastamise  kohustus  tuleneb  kehteast  seadusandlusest  ja  toimub  Tereise
Infosüsteemi eahendusele mis omakorda suhtleb teiste riiklike andmekooudeoa
X-tee  andmeeahetuskihi  kaudu.  ReFocus  Silmakeskus  edastab  Tereise
Infosüsteemile  isikuandmeid  üksnes  eajalikus  mahus  nino  isikuandmete
turealisust taoaeal eiisil ja eormis;

• teised  IT-  teenuste  pakkujade  kes  taoaead  Teie  Isikuandmete  turealise  ja
süsteemse  hoidmise  ja  töötlemise  (näiteks  pilee  nino  sereeri-majutusteenuse
pakkujade)  nino  ReFocus  Silmakeskus  eeebikeskkonna  ja  muu  Teenuste
osutamiseks eajaliku tarkeara toimimise ja arendamise;

• raamatupidamisteenuste pakkujad.

Teie õigusee

Teil  on vious Teie kohta kooutud andmeteoa tuteudae  millest Teil  on vious saada
eäljatrükk elektroonilisel kujul.

Täidame Teie esitatud nvude andmete parandamisekse kasutamise lvpetamiseks evi
kustutamisekse kui see on pvhjendatud nino eastab seadustes sätestatud nvuetele.



Tööle kaneieeerimine
 
ReFocus Silmakeskusesse tööle kandideerides töötleb ReFocus Silmakeskus üksnes
kandidaadi  enda  poolt  aealdatud  teabest  ja  aealikest  allikatest  kandidaadi  kohta
saadaeast infost.

Kandidaadi dokumentdeoa tuteuead ainult eärbamisprotsessis osaleead töötajad evi
eärbamisprojekt kaasatud asjaomased teenuseosutajad. Kandidaatde dokumente ja
andmeid kolmandatele isikutele ei aealdata. Kandideerijate andmeid ei aealikustata
teistele kandidaatdele.

ReFocus  Silmakeskus  eeldabe  et  isikuteoae  keda  kandidaat  on  nimetanud  enda
sooeitajanae evib ReFocus Silmakeskus suhelda ilma lisaloata.

ReFocus  Silmakeskus  säilitab  miteealituks  osutunud  kandidaatde andmeid  ainult
eiimase  nvusolekul  tuleeikus  korraldataeal  konkursil  osalemiseks.  Andmete
säilitamisel  näidatakse  inimese  täisnime.  Muul  juhul  kustutatakse  miteealituks
osutunud kandidaadi andmed eastaealt evrdse kohtlemise seaduse §-le 25 ühe aasta
möödudes pärast eärbamisprojekt lvppemist.

Vaielusee ja kontaktanemee

Kui Teil  on kahtlusi evi etepanekuid selles osase kuidas ReFocus Silmakeskus Teie
Isikuandmeid töötleb evi nende kaitsmiseoa teoelebe evite alat pöörduda ReFocus
Silmakeskus  andmekaitseametniku  Tiia  Teesalu  poole  e-post aadressil
info@silmakeskus.ee ja me leiame ühiselt lahendusee kuidas Teie prieaatsust eeeloi
paremini taoada. Kui Te siiski leiatee et ReFocus Silmakeskus on Teie Isikuandmete
töötlemisel  rikkunud  Teie  viousie  evite  pöörduda  kaebuseoa  Andmekaitse
Inspektsiooni poole.

Veebilehe kasutustngimusee

ReFocus  Silmakeskuse  eeebilehe www.refocus.ee külastamiseoa  nvustute
alljäroneeate tnoimuste täitmiseoa.

Veebilehe turvalisus

Veebileht  omab  eajalikke  meetmeide  et  kaitsta  eeebilehel  kooutud  isikuandmete
tereiklikkuste  täpsust  ja  prieaatsust.  Oleme kehtestanud  mvistlikud
eteeaatusabinvude  et  kaitsta  teaeet  kadumisee  eäärkasutuse  ja  muutmise  eest.
Turealisus-  ja prieaatsuspoliitkat  eaadatakse  perioodiliselt  üle  ja  täiustatakse
eastaealt  eajadusele.  Teie  infole  on  juurdepääs  ainult selleks  eolitatud  isikutel.

Veebilehel www.refocus.ee on  kasutusel  ajakohastatud  SSL  sertfkaate  mis
evimaldab aealikus internets prieaatse krüpteeritud sidekanali  kasutamist (HTTPS)e
mille abil andmed edastatakse konfdentsiaalsete ja tereiklikena.
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Intellektuaalomaneiõigusee

Koou www.refocus.ee eeebilehe sisu (tekstde oraafkae nimede kujutsede areandmede
joonisede  looode  ikoonide  saleestsede tarkeara  jne)  on  ReFocus  Silmakeskuse  nino
selle  litsentsiandjate  ja  partnerite  omand.  Kvik  viousede  mida  siin  ei  ole
kasutajale seloesvnaliselt antude on kaitstud.
 
ReFocus  Silmakeskuse  eeebilehel  oleea  sisu  evi  selle  osade  kopeeriminee
ülekandminee modiftseeriminee saleestaminee aealdamine ja jaotamine ilma ReFocus
Silmakeskuse eelneea kirjaliku nvusolekuta on keelatud. 

Vastutuse piiramine

ReFocus Silmakeskus jätab endale viouse ioal ajal ja eteteatamata muuta eeebilehe
kasutustnoimusi  ja  selle  sisu.  ReFocus  Silmakeskus  ei  ole eastutae  juurdepääsu
taoamise eest eeebilehele www.refocus.ee.

Samut ei  ole  ReFocus  Silmakeskus  eastutae  mistahes  iseloomuoa  tekkinud kahju
osase mis on pvhjustatud eioadee andmesüsteemide evi andmeedastuse katkestuste
evi kätesaamatuse tvtu eoa pahaeara evi eiiruste tvtu pvhjustatud kahjude eest. 
Sama kehtb ka kolmandate osapoolte eeebilehtedelee mille linoid on eeebilehel evi
millele on eeebilehel eiidatud.
 
ReFocus  Silmakeskuse  eeebileht  www.refocus.ee kasutab  linkee  mille  eeebileht
haldaead kolmandad osapooled. Kui Te klikite mvnele sellistest linkidest suunatakse
Teid ReFocus Silmakeskuse eeebilehelt edasi mvne teise oroanisatsiooni eeebilehele.
Iseoi kui  kahe oroanisatsiooni  eeebisaitde eahel  eksisteerib seose  ei  oma ReFocus
Silmakeskus kontrolli kolmanda osapoole eeebisaidi üle. Ioaüks neist omab isiklikku
andmete  kooumisee  menetlemise  ja  prieaatsuse  poliitkat.  Külastades  mvnda
sellistest saitdeste  peaksite  enne  andmete  jaoamiste  tuteuma  eraldi  selle  lehe
prieaatsuspoliitkaoa.

Kasutaja poolt esitatue teave

ReFocus  Silmakeskuse  eeebilehe  taeapärane  kasutamine  on  evimalik  ilma
isikuandmeid sisestamata. Mvninoal juhule kus isikuandmed siiski kooutaksee toimub
isikuandmete jaoamine kasutaja poolt eaid eabatahtlikult nino minimaalses ulatuses. 

Veebilehel oleeate pärinoueormide täitmisel küsitakse Teie käest nimee isikukoodie e-
post aadressie  telefoninumbrit  ja  eajadusel  teisi  andmeid.  Andmete  kooumise
eesmäroiks  on  parem  ja  operatiesem  teenindamine  ReFocus  Silmakeskuse
teoeeuseoa seonduealt. Kvik Teie poolt eeebilehe kaudu esitatud isikuandmede mille
esitamist  ReFocus  Silmakeskuse  eeebilehe  pärinoueormid  ete  ei  näe  nino  mida
ReFocus  Silmakeskus  Teile  Teenuste  osutamiseks  ei  eajae  kustutatakse  esimesel
evimalusel.
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Koou Teie poolt eeebilehe kaudu edastatud teaee on ranoelt konfdentsiaalne nino
mveldud ainult asjassepuutueatesse isikutele.

Veebileht  saleestab  Teie  poolt  täidetud  pärinoueormid  broneerimissüsteemi  evi
saadab  e-post aadressile  info@silmakiruroia.ee.  Infopärinou  saamise  korral
evetakse Teieoa  ühendust  Teie  poolt  sisestatud  e-post evi  telefoni  teel.  

Veebilehe andmebaasis saleestatud info kustutataksee kui ReFocus Silmakeskusel ei
ole Teie  isikuandmete kasutamiseks (enam) seaduslikku alust.

Veebilehe  poolt  e-post aadressile  info@silmakirurioa.ee saadetud  infoeormides
kajastuead järomised andmed:

 posttuse aeo
 posttaja asukoht (IP aadress)
 nimi
 isikukood
 telefon
 e-post
 muu Teie poolt sisestatud info

Teie  poolt  sisestatud  andmeid  ei  jaoatae  leeitata  eoa  muudeta  mis  tahes  kujul. 

Serveri logifailie

Veebileht www.refocus.ee saleestab  teatud  informatsiooni  niinimetatud  sereer-
looifailidesse.  Informatsioon  saadetakse meile  Teie  brauseri  kaudu  automaatselt.
Edastatud informatsiooni hulka kuulub:

 brauseri tüüp ja eersioon
 operatsioonisüsteem
 eiide URL-ile
 kliendi hostnimi
 taotluse kuupäee ja kellaaeo

Nimetatud  andmed  ei  ole  seotud  konkreetsete  isikuteoa  nino  saadud  teaeet  ei
ühendata teiste andmeallikateoa. Kooutud andmeid kasutatakse eaid meie süsteemis
esineda  evieate  probleemide  evi  süsteemi  eäärkasutamiste identftseerimiseks.

Küpsiste (cookie) kasutamine veebilehel

ReFocus Silmakeskus kasutab oma eeebilehe liikluse optmeerimiseks nino eeebilehe
külastaja kasutuse analüüsimiseks erineeaid küpsiseid. Selle teabe abil saab ReFocus
Silmakeskus  pakkuda  eeebilehe  külastajale  paremat  kasutajakooemust  nino
kujundada ja arendada eeebilehte niie et ReFocus Silmakeskuse eeebileht ja teenused
oleksid evimalikult kealiteetsed. 
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Küpsis on eäike andmefaile mida hoitakse ReFocus Silmakeskuse eeebilehe külastaja
areuts. Seda kasutatakse sellekse et saleestada kasutaja eeebilehe eelistusi (näiteks
eelistatud  keeleealiku  kohta)  ja  anda  ReFocus  Silmakeskusele  teaeet  eeebilehe
kasutamise  kohta.  Andmefaili  saab luoeda ainult  eeebilehte  mis  küpsise saleestas.
Keeoi teine sellele teabele juurde ei pääse. Andmefail ei ole kahjulike ei sisalda eiirust
eoa proorammikoodi nino seda ei saa seostada eeebilehe külastajae tema IP-aadressi
evi isikuandmeteoa.

Kui eeebilehe külastaja ei ole oma eeebilehitsejat seadistanud eiisile et see keeldub
kvioist evi teatud liiki küpsisteste siis antakse küpsised eälja kohee kui ta eeebilehte
külastab.  Ioaühel  on  alat evimalus  küpsiseid  kontrollida  oma  eeebilehitseja
seadistuste kaudu. Kui isik eelistab küpsiseid mite saadae peaks ta seadistama oma
eeebilehitseja niie et see keeldub kvioist küpsistest evi saadab küpsise eäljaandmisel
hoiatuse. 


