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Teie raviarst on Teid informeerinud Foundation Medicine’i diagnostilise molekulaar- 
geneetika analüüsi tegemise võimalusest Teie vere1- ja/või koeproovist (sõltuvalt 
analüüsi liigist), eesmärgiga tuvastada genoomsed biomarkerid, näiteks Teie 
vähkkasvajale iseloomulikud geenimutatsioonid. Sobilik analüüsi liik (FoundationOne CDx, 
FoundationOne Heme või FoundationOne Liquid CDx, edaspidi „teenus”) Teie arsti 
hinnangul on märgitud ristiga selle dokumendi esilehel.

Teenuse raames uuritakse Teie kasvaja geneetilist profiili, leidmaks konkreetseid 
geneetilisi modifikatsioone (mutatsioone või variante), mis võivad mõjutada kasvaja 
arengut. Selle protsessi käigus testitakse Teie kasvaja geneetilist struktuuri, mis 
võimaldab teha järeldusi kasvaja tekke ja arengu kohta. Kõnealuse teenuse tulemused 
võivad aidata raviarstil leida täpsemalt Teile suunatud ravivõimalusi või asjakohaseid 
kliinilisi uuringuid. Detailsemat informatsiooni Foundation Medicine uuringute kohta on 
võimalik lugeda inglise keeles veebileheküljel www.foundationmedicine.com. 

Kõnealust teenust pakub Teile raviasutus, kuhu olete pöördunud. Raviasutus vastutab 
seega Teie ees teenuse osutamise ja sellega seotud isikuandmete nõuetekohase 
töötlemise ning säilitamise eest. Teenuse edasimüüjaks raviasutusele on ettevõte 
Roche Eesti OÜ, kes koos ettevõttega Roche Pharma AG Molecular Information 
Region Europe (ühiselt nimetatud kui „Roche“) koordineerib ja kontrollib teenuse 
osutamise protsessi. 

Molekulaargeneetika teenust osutavad isikuandmete kaasvastutavate töötlejatena 
ettevõtted Foundation Medicine GmbH („FMI GmbH”) ja Foundation Medicine Inc. 
(„FMI Inc.”). FMI GmbH ja FMI Inc. töötlevad Teie isikuandmeid ühiselt FMI Inc. 
hallatavates süsteemides ja rakendustes. Enamikel juhtudest teostab vastava testi
osas laboriteenuse osutamiseks vajalikke andmetöötlustoiminguid FMI GmbH. FMI Inc. 
tegeleb seejuures  üksnes teatud osaga teenuse jaoks vajalikust andmeanalüütikast – 
seda on täpsemalt kirjeldatud allpool, 1. lõigu punktis C.

Ettevõtetele FMI GmbH ja FMI Inc. viidatakse edaspidi ühiselt ka kui „FMI”.

Roche ja FMI kontaktandmed leiate allpool, 3. lõigus „Andmekaitse üldteave“. 

Selles patsiendi andmete ja nõusoleku vormis („Patsiendi nõusoleku vorm”) antakse 

Teile informatsiooni teenuse olemuse ja Teie isikuandmete töötlemise kohta Teie 

raviasutuse, Roche  ja FMI poolt ning palutakse Teilt teenuse osutamiseks ja Teie 

isikuandmete töötlemiseks vastavat nõusolekut.

OLULINE MÄRKUS! Palun andke oma nõusolek selle dokumendi originaaleksemplaril ja 

tagastage see oma raviarstile. Teile jääb koopia.



 

 

3 Tellitud teenuse tuvastamiseks vt patsiendi nõusoleku vormi esilehel tehtud valik.
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1. LÕIK (teenuse osutamiseks vajalik nõusolek) 
Nõusolek teenuse osutamiseks ja Teie isikuandmete töötlemiseks 
teenuse osutamise eesmärgil

Teie nõusolek käesolevas lõigus on vajalik taotletud teenuse3 osutamiseks. 
Nõusoleku andmiseks andke palun oma allkiri 1. lõigu lõppu.

  TEENUSE TELLIMINE JA KODEERIMINE
  (korraldavad raviasutus ja Roche)

Teenuse osutamiseks edastab Teie raviarst ettevõttele Roche Eesti OÜ tellimuse, 
milles viitab üksnes Teie järgmistele andmetele: sugu, sünniaeg (isikut tuvastada 
võimaldavad andmed puuduvad). Roche Eesti OÜ registreerib Teie raviarsti poolt 
esitatud tellimuse, misjärel määratakse sellelele Roche’i poolt unikaalne tellimuse 
ID number. 

Tellimuse ID on valideeritud süsteemi genereeritud tuvastusnumber, millest saab 
Teie tellimuse unikaalne identifikaator ning mis võimaldab Teie raviarstidel ning 
patoloogidel vahetada andmeid Roche’ga ja FMI-ga kodeeritud kujul (st ilma Teie 
isikut avaldamata). See tähendab, et ehkki Roche ja FMI saavad Teid puudutavaid 
spetsiifilisi andmeid, sh ka Teie terviseandmeid, ei ole neil võimalik saadud andmeid 
Teie isikuga seostada, v.a juhtudel, kus Teie raviarst või patoloog kogemata Teie 
identiteedi avaldab (nt Teie nime patoloogiaaruandes); Roche/FMI eemaldavad 
sellisel juhul need andmed kohe nende kättesaamisel. Samas saadetakse FMI-le ka 
Teie vere- ja/või koeproovid (sõltuvalt tellitud teenuse liigist), mis sisaldab Teie 
DNA-d/RNA-d ehk teile ainuomast geneetilist mustrit. FMI ei sekveneeri ega töötle 
Teie andmeid geneetilise mustri tuvastamiseks.

  PROOVI ETTEVALMISTAMINE
  (korraldab patoloog) – kui on kohalduv

Teie koeproovide ettevalmistamiseks (lähtuvalt tellitud teenuse liigist) teeb 
Teie raviarst koostööd patoloogiga, kellega vahetab selleks vajalikke andmeid 
(nt diagnoos ja sünnikuupäev/isikukood), sh vajadusel ka patsiendiandmeid 
tervikuna. Käesolev punkt B ei rakendu olukorras, kus teenuse osutamiseks on 
vajalik üksnes vereproov.

  LABORATOORSETE ANALÜÜSIDE TEGEMINE 
  JA RAPORTI KOOSTAMINE (korraldab FMI)

1) Analüüsi saatelehe andmed
Pärast Roche’i poolt tellimuse ID määramist täidab Teie raviarst või patoloog
analüüsi saatelehe ja saadab alltoodud andmed kodeeritud kujul koos Teie 
vere- ja/või koeproovidega (lähtuvalt tellitud teenusest) FMI laborisse, milles 
vastava testi puhul laboratoorset analüüsi teostatakse (kas FMI GmbH või FMI Inc.).
 



 

 

Andmeid säilitatakse ja töödeldakse ühiselt FMI GmbH ja FMI Inc. poolt Ameerika 
Ühendriikides FMI Inc. hallatavates süsteemides ja rakendustes. Analüüsi 
saatelehele, mis edastatakse Roche’ile ja FMI-le, kirjutab arst järgmised andmed:

•    tellimuse ID;
•    sünnikuupäev;
•    sugu;
•    diagnoos, staadium;
•    proovimaterjali võtmise koht;
•    proovimaterjali ID (vere-/koeproovi identifikaator);
•    proovimaterjali kogumise kuupäev;
•    haiguse nimetus rahvusvahelise klassifikatsiooni alusel (ICD-10 kood);
•    andmed siirdamiste kohta;

•    Teie raviarsti ja patoloogi kontaktandmed;
       (üldnimetus „analüüsi saatelehe andmed”).

Lisaks ülaltoodule võib Teie raviarst või patoloog edastada ka järgneva: 

• Teie patoloogiaaruande (mitteisikustatud kujul) olukorras, kus täpsem teave 
diagnoosi ja proovimaterjali kohta võib teenuse osutamisele kaasa aidata; või

• analüüsi saatelehel unikaalse identifitseerimisnumbri (nt patsiendi referents-
number). See number lisatakse ka Raportile, kuivõrd see aitab Teie raviarstil 
või patoloogil Teid tuvastada ja Raportit Teiega seostada. Lisaks, kui Teie 
raviarst tellib edaspidi Teie kohta uue FMI teenuse, võib FMI kasutada 
kõnealust numbrit, et seostada Teie kohta tellitud uus teenus Teie osas 
varasemalt osutatud teenustega ja väljastada raport, mis näitab Teie kasvaja 
genoomseid muutusi (dünaamikas). See võimaldab haiguse kulgu ajas jälgida.

2) Teie vere- või koeproovi ja analüüsi saatelehe andmete jagamine ja töötlemine
Välja arvatud juhul, kui andsite ka valikulise nõusoleku Teie isikuandmete 
töötlemiseks uurimis- ja teadustööde eesmärgil (nagu on sätestatud allpool, 
2. lõigus), töötleb FMI analüüsi saatelehe andmeid ainult tellitud diagnostilise 
teenuse osutamise eesmärgil, st: 

• õige proovimaterjali kättesaamise kinnitamiseks;

• patoloogiaaruande hindamiseks (haiguse päritolu kinnitamiseks ja kasvajat 
     puudutava materjali hindamiseks) patoloogide poolt ja koelõigu hindamiseks; 

• DNA/RNA eraldamiseks Teie vere- või koeproovist ja kasvaja moodustumise
     ja progresseerumisega seotud asjakohaste vähirakkude sekveneerimiseks; 

• saadud genoomiandmete analüüsimiseks genoomsete biomarkerite, nagu näiteks 
geenimutatsioonide tuvastamise eesmärgil, spetsiifiliste genoomsete biomarkeri-
te andmete sobitamiseks sihtmärkravimite ja käimasolevate kliiniliste uuringutega 
ning tuvastatud genoomsete biomarkerite ja võimalike ravivalikute kohta lõpliku 
raporti („Raport“) koostamiseks. Raport saadetakse seejärel FMI poolt üksnes 
Teie raviarstile ja/või tema poolt osundatud ravimeeskonna liikmetele. Teie 
raportit võidakse jagada ka FMI Inc. juures tegutseva või mõne muu molekulaarse 
onkogeneetika nõukojaga (ingl Molecular Tumor Board), kes konsulteerib Teie 
raviarsti täiendavalt seoses Teie raporti tulemustega. Teil endal on võimalik 
raportiga tutvuda või saada sellest koopia raviarsti vahendusel.



 

 

Kui Teie raviarst on tellinud teatud täiendavaid patoloogilisi teste 
(nagu näiteks PD-L1), mida Roche pakub teenuse valikulise osana, 
kaasavad Roche ja FMI teenuse osutamiseks kas: 

a) Roche’i alltöövõtjatena tegutsevaid ettevõtteväliseid
    patolooge Saksamaal või 

b) Ameerika Ühendriikides asuva FMI laboratooriumi, mis pakub
    täiendavat patoloogiaalast testimisvõimalust. 

Juhul, kui kaasatakse ettevõtteväliseid patolooge (mitte FMId), edastatakse neile 
piiratud ulatuses analüüsi saatelehe andmeid, patoloogilise analüüsi tulemused ja 
Teie koeproov (nagu on valikulise patoloogilise testi jaoks vajalik) – seda üksnes 
patoloogilise testi teostamise ja raporti loomise eesmärgil. 

FMI ei analüüsi ega töötle Teie DNAd/RNAd enamaks, kui üksnes tellitud teenuse 
osutamiseks, välja arvatud juhul, kui Te olete täiendavalt andnud ka valikulise 
nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks uurimis- ja teadustööde eesmärgil 
(nagu on kirjeldatud allpool, 2. lõigus). FMI tehtud sekveneerimisanalüüsi käigus 
saadud genoomiandmed ei sisalda isikustatud andmeid. Roche’il ei ole ligipääsu 
Teie DNA-le/RNA-le.

3) Teie Raporti jagamine
Vastavalt regulatiivsetele nõuetele ja ettevõttesisestele kvaliteedinõuetele kaasab 
FMI seejuures ka ettevõtteväliseid patolooge Saksamaal, kellele antakse ligipääs 
Teie Raportile selle kontrollimise ja lõpliku vabastamise eesmärgil. 

Teid puudutavat informatsiooni ja Raportit võidakse teha kättesaadavaks 
ka teistele asjakohastele meeskondadele FMI Inc.’is või ettevõttevälistele 
teenuseosutajatele, kes tegutsevad andmete volitatud töötlejatena FMI nimel 
ja FMI juhistele vastavalt, eesmärkidel, mis seonduvad Teie raviplaani 
toetamisega, sealhulgas:

• Teid puudutavate andmete kasutamine ja jagamine molekulaarse 
onkogeneetika nõukoja (ingl Molecular Tumor Board) tegevuse kontekstis, 
kui Teie tervishoiuteenuse osutaja soovib arutada Teie raporti tulemusi ja 
ravivalikuid ka teiste arstide ja onkoloogiaekspertidega; ja

• Teid puudutavate andmete kasutamine, tuvastamaks standardseid 
ravivalikuid ja/või Teile potentsiaalselt sobivaid kliinilisi uuringuid ja, 
kui see on asjakohane, informeerimaks nendest Teie raviarsti (ja/või teisi 
ravimeeskonna liikmeid samas tervishoiuasutuses).

FMI võib Teie kodeeritud andmetele ligi pääseda ja neid kasutada vastavalt ülal 
kirjeldatule sobivate ravivalikute ja uuringute tuvastamiseks kuni 3-aastase perioodi 
jooksul alates Teie Raporti väljastamisest Teie raviarstile; mitte ühelgi juhul ei saa 
Teie andmeid FMI-lt ilma Teie eelneva sõnaselge nõusolekuta ükski (bio)farmaatsia- 
valdkonna partner, kliinilise uurimustöö organisatsioon ega muu kolmas osapool, 
kes ei tegutse käesolevas 1. lõigus kirjeldatud teenuste osutamisel volitatud 
andmetöötlejana FMI nimel ja juhistele vastavalt.



 

 

4) FMI üksus teenuse osutamisel
Enamikul juhtudest (välja arvatud valikuliste patoloogiliste testide, nagu näiteks 
PD-L1, osutamisel vastavalt 1. lõigu punktile C.2): 

(a) teostab DNA/RNA eraldamiseks ja geenide sekveneerimiseks vastava teenuse 
osas laboriteenust ning vastutab Teie analüüsi saatelehe andmete ja vere- ja/ 
või koeproovide (lähtuvalt tellitud teenusest) töötlemise eest FMI GmbH ja 

(b) FMI omab ligipääsu Teie kodeeritud analüüsi saatelehe andmetele ja 
sekveneerimisandmetele, mis on vajalik andmete analüüsimiseks, tuvastatud 
mutatsioonide sobitamiseks ravivalikute ja kliiniliste uuringutega, ja selle 
kohta Raporti koostamiseks. 

Juhul kui esineb erandjuhtum, kui FMI GmbH'l ei ole võimalik ülal punktis (a) viidatud 
tegevusi läbi viia: edastatakse Roche'i ja/või Teie raviarsti või patoloogi poolt Teie 
kodeeritud analüüsi saatelehe andmed ja vere- või koeproov (nagu on kohalduv 
vastavalt teenuse liigile) otse FMI Inc.-le Ameerika Ühendriikides, mis viib läbi kõik 
teenuse ülalnimetatud etapid (sellisel juhul on FMI GmbH’l üksnes piiratud roll, või 
puudub see üldse). Lisateabe saamiseks FMI GmbH ja FMI Inc. rollide kohta Teile 
osutatavate teenuste raames pöörduge palun oma raviarsti poole.

5) Andmeedastuse kaitsemeetmed
Kui see tuleneb teenuse osutamisega seotud vajadusest ja juhul kui Te olete andnud 
ka valikulise nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks uurimis- ja teadustööde 
eesmärgil (nagu on sätestatud allpool, 2. lõigus), saadetakse Teie kodeeritud andmed 
(nt analüüsi saatelehe andmed ja sõltuvalt teenuse liigist ka Teie vereproov ja erand-
juhtudel koeproov) FMI Inc.’le Ameerika Ühendriikides – riiki väljaspool Euroopa Liitu 
ja Euroopa Majanduspiirkonda –, kus kehtivad seadused ei pruugi pakkuda samal 
tasemel andmekaitset nagu Euroopa Liidus. Sellest tuleneb teatavaid riske Teie 
isikuandmete kaitsele, näiteks võib sellisel puhul olla keerulisem Teie kui andmesub-
jekti õiguste maksmapanemine ning Teie kodeeritud andmetele võivad kohalduvate 
Ameerika Ühendriikide õigusaktide järgi taotleda ligipääsu kohalikud ametiasutusted, 
millel võivad olla ulatuslikumad volitused võrreldes Euroopa Liidu ja Euroopa Majan-
duspiirkonna ametiasutustega. Tagamaks aga, et Teie andmed oleks küllaldaselt 
kaitstud vastavalt Euroopa Liidu andmekaitsereeglites nõutule, on Roche ja FMI: 

• rakendanud lepingulisi kaitsemeetmeid, sõlmides nii FMI GmbH ja FMI Inc. vahel 
kui ka Roche Pharma AG ja FMI Inc. vahel Euroopa Komisjoni standardsetel 
andmekaitseklauslitel (EL määruse nr 2016/679 artikkel 46) põhinevad lepingud; ja 

• rakendanud ka täiendavaid meetmeid, näiteks lõimitud andmekaitse põhimõtet, 
mille kohaselt on tagatud, et Ameerika Ühendriikidesse, FMI Inc.'le või tema 
alltöövõtjatele (nagu allpool kirjeldatud) edastatakse – ja nende poolt kasutatakse 
ja säilitatakse andmeid üksnes kodeeritud ehk Teie isikuga mitte seostataval kujul. 
Juhul, kui FMI peaks eksituse tõttu saama andmed isikustatud kujul (nt koos Teie 
nimega patoloogiaaruandel), eemaldab FMI taolised isiku tuvastamist võimalda-
vad andmed nende kättesaamisel koheselt. 

Olukorras, kus Teie kodeeritud kujul andmed edastatakse Teie raviarsti või patoloogi 
poolt otse FMI Inc.'le, näiteks teenuse FoundationOne Liquid CDx tellimise korral, 
pakub FMI Inc. tulenevalt FMI GmbH ja Roche'i vahel sõlmitud Euroopa Komisjoni 
standardsetest andmekaitseklauslitest saadud andmetele samaväärset kaitset. 
Teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses võib FMI kasutada ka tehniliste teenuste 
osutajaid kui volitatud andmetöötlejaid oma andmebaaside, portaalide ja rakenduste 
majutamiseks ja käitamiseks. Taolised teenuseosutajad võivad asuda Euroopa 
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Liidus/Euroopa Majanduspiirkonnas või Ameerika Ühendriikides. Teenuseosutajate 
puhul, kes asuvad Ameerika Ühendriikides, tagab FMI isikuandmete kaitse piisavat 
taset võimaldavate kaitsemeetmete olemasolu, näiteks sõlmides vastava teenuse- 
osutajaga andmete edastamise lepingu, mis põhineb EL isikuandmete edastamise 
tüüptingimustel või standardsetel andmekaitseklauslitel, mis on Euroopa Komisjoni 
vastu võetud või heaks kiidetud (EL määruse nr 2016/679 artikkel 46).

Täiendavaks informatsiooniks FMI poolt rakendatavate kaitsemeetmete kohta, 
sh nendest koopia saamise võimaluste kohta, võite ühendust võtta FMI-ga, 
kasutades allpool, 3. lõigus toodud kontaktandmeid. 

  TEENUSTE KESKNE KOORDINEERIMINE, 
  TEENUSE KVALITEEDI TAGAMINE JA KLIENDITEENINDUS 
  (korraldab Roche)

Roche töötleb Teie kodeeritud kujul andmeid eesmärgiga koordineerida teenuse 
osutamist Euroopas ning tagada teenuse kvaliteet ja klienditeenindus. Selleks 
vajalikus ulatuses saab Roche asjassepuutuvat teavet Teie raviarstilt või – kui 
see on vastavalt asjaoludele kohalduv – Teie patoloogilt (analüüsi saatelehe 
andmed) ja FMI-lt (analüüsi saatelehe andmed, teenuse staatust puudutav teave). 
Roche ei saa mitte kunagi Teie vere-/koeproovi, sekveneeritud andmeid ega 
eraldatud DNA-d/RNA-d.
 
Seoses ülalkirjeldatud eesmärkidega Roche:

• haldab ligipääsu analüüsi saatelehe andmetele ja teeb need kättesaadavaks 
FMI-le; puuduvate või ebatäpsete analüüsi saatelehe andmete korral võtab 
ühendust ülalpool, 1. lõigu punktis B viidatud patoloogiga (kui on kohalduv) ja 
Teie raviarstiga, et andmed parandada või täiendada;

• jälgib teenuse osutamise staatust tellimuse ID alusel; ja

• ulatuses, milles see on vajalik Teie raviarsti esitatud, Raportit puudutavate 
küsimuste lahendamiseks, pääseb ligi Teie FMI poolt säilitatavale Raportile.

Roche ja FMI tagavad asjakohaste tehniliste ja korralduslike meetmete 
võtmisega, et Roche’ile antakse juurdepääs Raportile üksnes juhtumipõhiselt, 
abitaotluse saamisel ja ainult sellises ulatuses, nagu on taotluse rahuldamiseks 
vajalik, eelkõige ravi korraldava raviarsti varustamiseks teabega, nt juhul, 
kui arstile ei saadetud raportit või kui raviarstidel tekib raportit puudutavaid 
küsimusi.



 

 

E  ANDMESALVESTAMISE KESTUS, 
  ANDMETE KUSTUTAMINE

Teenuse osutamisega seoses saadud, kogutud või loodud andmeid ja dokumente 
(sh Raport ja 1. lõigu punktides A ja C määratletud andmed) salvestatakse Roche’i 
teenuse osutamiseks (mitte arhiveerimiseks) kasutatavates andmesüsteemides 90 
päeva jooksul alates Raporti väljastamisest Teie raviarstile („teenuse lõpuleviimine“), 
seejärel arhiveeritakse 10 aastaks ning kustutakse selle tähtaja möödudes.
Välja arvatud juhul, kui andsite ka valikulise nõusoleku Teie isikuandmete töötlemiseks 
uurimis- ja teadustööde eesmärgil (nagu on sätestatud allpool, 2. lõigus), hoiab FMI 
Teie andmeid ja pärast teenuse osutamist või selle tulemusel allesjäänud mis tahes 
osa Teie vere- või koeproovist ainult nii kaua, kui on vajalik teenuse osutamiseks 
ning vajadusel proovimaterjali identifitseerimise või terviklikkuse tuvastamise 
tarbeks füüsilise kontrolljälje tagamiseks, järgnevate ajakavadega.

• Vere-/koeproov: Pärast teenuse lõpuleviimist või juhul, kui teenus lõpeb Teie 
nõusoleku tagasivõtmise tõttu: 

°  tagastab FMI kõik teenuse osutamise käigus kasutamata jäänud koeproovid 
kasvajakoe parafiinploki kujul (kui neid on, sõltuvalt tellitud teenuse liigist), 
1. lõigu punktis B viidatud patoloogile; 

°  teenuse osutamise käigus või tulemusel saadud koelõigud tagastatakse vastava 
sooviavalduse korral ja muul juhul säilitatakse 10 aasta jooksul FMI GmbH poolt 
või FMI Inc. poolt 20 aasta jooksul, ning hävitatakse sellele järgnevalt 

°  eraldatud DNAd/RNAd säilitatakse FMI GmbH poolt maksimaalselt 1 aasta 
jooksul või FMI Inc. poolt maksimaalselt 10 aasta jooksul; ja

°  Kõik vereproovid hävitab FMI pärast seda, kui need ei ole teenuse osutamiseks 
enam vajalikud. 

• Analüüsi saatelehe andmed ja raport: Analüüsi saatelehe andmeid (vt 1. lõigu 
punkt C ülalpool) ja Raportit säilitatakse FMI GmbH poolt kuni 10 aastat teenuse 
lõpuleviimisest. Juhtudel, kus analüüsi saatelehe andmed ja proovimaterjalid 
saadetakse otse ettevõttele FMI Inc., säilitatakse nii andmeid kui ka Raportit 
ettevõttes FMI Inc. kuni 10 aastat teenuse lõpuleviimisest, välja arvatud kui neid 
säilitatakse koos proovimaterjaliga, mis vajab pikemat säilitusaega kui 10 aastat, 
millisel juhul säilitatakse ka Teie andmeid ülalpool viidatud pikema aja jooksul.

• Hindamise läbinud koelõigud ja kasvaja sekveneeritud genoom: Hindamise 
läbinud koelõigud ning sekveneerimise algandmeid ja sekveneerimise tulemusena 
saadud, raportis esitatud andmeid, säilitatakse ettevõttes FMI Inc. kuni 10 aastat 
teenuse lõpuleviimisest.

 
Pärast ülalnimetatud ajavahemikke kustutatakse/hävitatakse Teie isikuandmed 
täielikult, ehkki FMI Inc. võib teatud andmeid, sh täielikult anonüümseks tehtud 
kujul edasi töödelda (st ilma et nimetatud teavet oleks võimalik otse või kaudselt 
Teie isikuga seostada), nagu on sätestatud allpool, 2. lõigus.
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F   
  ANDMEKAITSE ÜLDTEAVE

3. lõigus esitatud teave („Andmekaitse üldteave”) moodustab selle nõusoleku 
lahutamatu osa ning hõlmab üksikasjalikku teavet Teie isikuandmete töötlemise 
ja õiguste kohta.

  

  TEENUSE VÕIMALIK KASU JA RISKID

Teenuse tulemus võib näidata üht või mitut geneetilist muutust, millest tulenevalt 
võib, arvestades meditsiiniteaduse hetketaset, olla võimalik leida Teie kasvaja raviks 
täpsemaid lahendusi või kliinilisi uuringuid, milles uuritakse asjakohaseid uusi 
ravivõimalusi. 

Kuna geneetilisi muutusi puudutav teadmine on pidevas arengus, ei pruugi kõik 
geneetiliste mutatsioonide ja variantide efektid veel teada olla, mistõttu võib olla 
ebaselge, kuidas selliseid geneetilisi modifikatsioone meditsiiniliselt käsitleda. 
Seega võivad erinevatel arstidel olla erinevad arvamused selles osas, kuidas teenuse 
tulemusi tõlgendada ning milliseid ravivõimalusi peaks sellest lähtuvalt kaaluma. 
Kõnealuse teenuse käigus ei analüüsita kõiki olemasolevaid mutatsioone ja 
variatsioone ning samuti ei tuvasta see kõiki Teie kasvaja seisukohast asjakohaseid 
mutatsioone. 

Võimalik on ka see, et saate teenuse tulemusel enda kohta uut tervisealast 
informatsiooni, mida ei osanud eeldada (juhuslikud leiud). See võib täpsemalt 
hõlmata näiteks uusi diagnoose või Teie tervist puudutavaid muudatusi, mis võivad, 
kuid ei pruugi olla ravitavad.
 

Ei ole võimalik välistada juhtumeid, kus teenuse tulemus ei anna Teie haiguse 
tekkepõhjuste kohta uut informatsiooni või ei too esile ühtegi võimalikku ravi-
valikut. Samuti võib uuringu tulemus viidata (üksnes) sellistele ravivõimalustele, 
mis ei ole Eestis kättesaadavad või mida ei rahastata Eesti Haigekassa poolt. 
Viimasena nimetatu tähendab, et ravim – mis võib tihti olla kõrge hinnaga – 
tuleb Teil osta täishinnaga ning üksnes oma vahenditest.
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  NÕUSOLEK 
  kooskõlas siinses 1. lõigus esitatuga:

Käesolevaga annan nõusoleku teenuse (mille liik on märgitud selle dokumendi 
esilehel) osutamiseks, sh minu vere- ja/või koeproovi käitlemiseks kirjeldatud 
viisil ja eesmärgil ning teenuse osutamise eesmärgil minu isikuandmete 
(sh terviseandmete) töötlemiseks (sealhulgas minu isikuandmete edastamiseks 
FMI Inc.’le Ameerika Ühendriikides), vastavalt ülalpool siinses 1. lõigus kirjeldatule. 

NÕUSOLEKUT ANDES OLEN MA TEADLIK, ET:

• teenuse teostamist ei rahasta Eesti Haigekassa ning seetõttu toimub selle eest 
tasumine täies ulatuses patsiendi poolt;

• teenuse tulemus võib ka mitte anda informatsiooni minu haiguse tekke-
põhjuste kohta ja/või mitte tuua esile ühtegi võimalikku ravivalikut. 
Samuti tean, et teenuse tulemus võib viidata (üksnes) sellistele ravi-
võimalustele, mis ei ole Eestis kättesaadavad ja/või mida ei rahastata Eesti 
Haigekassa poolt. Lisaks olen teadlik, et uuringu tulemusena võib mulle 
tervise kohta teatavaks saada uut ja soovimatut meditsiinialast informatsiooni.

Nõusoleku andmine on vabatahtlik. Samas olen teadlik, et ilma nõusolekut 
andmata ei saa mulle teenust osutada. Olen teadlik, et võin nõusoleku igal ajal 
tagasi võtta, pöördudes selleks oma raviarsti poole või vajaduse korral ka mõne 
allpool, 3. lõigu punktis A nimetatud andmekaitsespetsialisti poole. 
Minu nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta sellel põhineva andmetöötlemise 
õiguspärasust enne nõusoleku tagasivõtmist. 

Kui ma võtan oma nõusoleku tagasi, loetakse kõik tellitud teenused lõpetatuks 
ning peatatakse nende hetkeseisus. Minu raviasutus, Roche ja FMI vabastatakse 
sellega teenuse edasise osutamise kohustusest. 

Ma kinnitan, et olen käesolevas dokumendis toodud informatsioonist aru saanud 
ning olen saanud mis tahes selle pinnalt tekkinud küsimused oma raviarstiga läbi 
arutada; eeltoodust tulenevalt pean mulle teenuse osutamisega seotud kasu ja 
riskide kohta esitatud informatsiooni piisavaks. Samuti kinnitan, et olen enne 
käesolevale dokumendile allakirjutamist saanud teenuse tellimise osas põhjalikult 
järele mõelda ning soovi korral ka lähedastega konsulteerida.

 
                        Koht/kuupäev          Patsiendi nimi (trükitähtedega)

       Patsiendi allkiri*

* Alaealiste puhul peab allkirja andma seaduslik eestkostja



 

 

2. LÕIK (valikuline nõusolek) 
Nõusolek teie kodeeritud andmete ja materjalijääkide töötlemiseks 
uurimis- ja teadustöö eesmärgil

Kui annate siinse 2. lõigu lõppu allkirja, annate nõusoleku oma kodeeritud kujul 
isikuandmete ja pärast teenuse osutamist või selle tulemusel allesjäänud võimaliku 
proovimaterjali, välja arvatud kasvajakoe parafiinploki (edaspidi viidatud käesolevas 
2. lõigus kui: „materjalijäägid“) kasutatamiseks FMI poolt ka uurimis- ja teadustöö 
eesmärgil (sh ka ärilises kontekstis), mis aitab saada paremat teadmist kasvajate 
moodustumise ja progresseerumise kohta ning hõlbustab geneetilistele haigustele 
suunatud uute diagnostiliste ja ravimeetodite väljatöötamist, valideerimist ja paren-
damist. Teie nõusolek Teie isikuandmete töötlemiseks ja materjalijääkide kasutami-
seks siinses 2. lõigus kirjeldatu kohaselt on vabatahtlik ning Te võite vabalt otsusta-
da, kas ja millises ulatuses nõusolekut anda. 

  
  KODEERITUD ANDMETE JA MATERJALIJÄÄKIDE TÖÖTLEMINE
  UURIMIS- JA TEADUSTÖÖDE EESMÄRGIL

Juhul, kui Te annate oma nõusoleku oma kodeeritud andmete ja materjalijääkide 
töötlemiseks, allkirjastades käesoleva patsiendi nõusolekuvormi 2. lõigu (valikuline 
nõusolek), nõustute Te, et FMI Gmbh ja FMI Inc., isikuandmete kaasvastutavate 
töötlejatena: 

• säilitavad uurimis- ja teadustöö eesmärgil maksimaalselt 10 aasta jooksul  alates 
teenuse lõpuleviimisest: (1) Teie suhtes teenuse osutamise käigus saadud ja/või 
loodud mistahes andmed (st analüüsi saatelehe andmed; hindamise läbinud 
koelõigud; sekveneerimisandmed; täiendav molekulaarne teave, kui see on 
kohalduv) koos koostatud raportiga ja (2) mis tahes materjalijäägid . FMI säilitab 
Teie andmeid ja materjalijääke ainult kodeeritud (st tellimuse ID-ga) kujul ja ei saa 
ega säilita Teie nime ega muud teavet, mida võiks otseselt Teie isikuga seostada. 
Mis tahes materjalijäägid kasvajakoe parafiinploki kujul, mida ei ole täielikult ära 
kasutatud, tagastatakse 1. lõigu punktis B viidatud patoloogile;

• töötlevad viidatud andmeid ja materjalijääke kodeeritud või anonümiseeritud 
kujul, sh ärilises kontekstis, uurimis- ja teadustöö, sh statistiliste analüüside 
tegemiseks, eesmärgiga saada paremat ülevaadet kasvaja tekkepõhjustest ja 
kasvajate progresseerumisest ning valideerida, parendada ja töötada välja uusi 
geneetilistele haigustele suunatud diagnostilisi meetodeid ja raviviise, sealhulgas 
parendada ka teenuseid FoundationOne CDx, FoundationOne Heme ja 
FoundationOne Liquid CDx;

• edastavad viidatud andmeid ja materjalijääke kodeeritud või anonümiseeritud 
kujul ülal kirjeldatud eesmärkidel (sh ärilises kontekstis) ettevõttevälistele 
akadeemilistele, tööstusalastele või muudele koostööpartneritele. Teid puudutavaid 
materjalijääke edastatakse üksnes mitteisikustatud kujul ilma mis tahes täiendava 
teabeta, mis võimaldaks otseselt või kaudselt Teie isikut tuvastada. 

Teie isikuandmeid ja materjalijääke ei kasutata ühelgi muul eesmärgil – kui, 
siis ainult täielikult anonümiseeritud kujul, st millisel juhul on teave muudetud 
anonüümseks selliselt, et mitte ühelgi juhul ega viisil ei ole seda võimalik 
otseselt ega kaudselt enam Teie isikuga seostada. 
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B  ANDMEKAITSE ÜLDTEAVE

3. lõigus esitatud teave („Andmekaitse üldteave”) moodustab selle nõusoleku lahuta-
matu osa ning hõlmab üksikasjalikku teavet Teie isikuandmete töötlemise ja õiguste 
kohta.

  NÕUSOLEK
  minu isikuandmete töötlemiseks kooskõlas siinses 2. lõigus esitatuga:

Käesolevaga annan nõusoleku minu isikuandmete (sh terviseandmete) ja 
materjalijääkide töötlemiseks FMI poolt uurimis- ja teadustöö tegemiseks (sh 
ärilises kontekstis), nagu on kirjeldatud ülalpool siinses 2. lõigus. Olen teadlik, 
et ma ei ole kohustatud seda nõusolekut andma ja võin selle igal ajal tagasi võtta, 
pöördudes selleks oma raviarsti poole. Lisaks võin ma ühendust võtta 3. lõigu 
punktis A nimetatud andmekaitsespetsialistidega. Minu nõusoleku tagasivõtmine 
ei mõjuta sellel põhineva andmetöötlemise õiguspärasust enne nõusoleku tagasi-
võtmist. Mõistan, et isegi kui ma oma nõusoleku tagasi võtan, jätkab FMI nende 
andmete ja/või materjalijääkide töötlemist, mille FMI on enne nõusoleku tagasi-

võttu juba täielikult anonüümseks muutnud. 

Nõusoleku andmine siinses 2. lõigus toodu kohta on vabatahtlik. Kui ma 
nõusolekut ei anna või selle hiljem tagasi võtan, ei mõjuta see tellitud teenuse 
osutamist.

 
                        Koht/kuupäev          Patsiendi nimi (trükitähtedega)

       Patsiendi allkiri*

* Alaealiste puhul peab allkirja andma seaduslik eestkostja
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3. LÕIK – Andmekaitse üldteave
Järgmine andmekaitse üldteavet puudutav kohaldub kõigile 1. lõigus ja 
2. lõigus kirjeldatud andmetöötlustoimingutele.

  
  
  ANDMEKAITSESPETSIALISTI KONTAKTANDMED

Teie isikuandmete töötlemist puudutavate küsimuste, soovituste või kaebuste 
tekkimisel on Teie esmaseks kontaktisikuks Teie raviarst. 

ROCHE JA FMI ANDMEKAITSESPETSIALISTIDE
KONTAKTANDMED ON JÄRGMISED:

•  Roche Eesti OÜ andmekaitsespetsialist: 
Lõõtsa 2, 11415 Tallinn, Estonia; 
eesti.andmekaitse@roche.com, 
telefoninumber +372 6177 380

•  Roche Pharma AG Molecular Information 
Region Europe andmekaitsespetsialist: 
Roche Pharma AG, Emil-Barell-Straße 1, 79639 Grenzach, Saksamaa, 
grenzach.datenschutz.gd1@roche.com, 
telefoninumber: +49 (7624) 14-2829

•  FMI GmbH andmekaitsespetsialist: 
Foundation Medicine GmbH, Nonnenwald 2, 82377 Penzberg, Germany; 
dpo.fmi-germany@foundationmedicine.com, 
telefoninumber: +49 (8856)905-3715

•  FMI Inc. andmekaitsespetsialist: 
Foundation Medicine, Inc., 150 Second Street, Cambridge, Massachusetts 02141, 
dpo.fmi-cambridge@foundationmedicine.com, 
telefoninumber: +1(617) 413-7313

  TURVAMEETMED

Roche ja FMI rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid 
edastatud, säilitatud või muul viisil töödeldud isikuandmete kaitseks juhusliku 
või ebaseadusliku hävitamise, kaotuse, muutmise, volituseta avaldamise või 
juurdepääsu eest.
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  TEIE ÕIGUSED

Teil on kehtivate andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt õigus:

• küsida teavet Teid puudutavate andmete kohta ja saada koopia nendest 
andmetest (õigus andmetele ligipääsuks); 

• lasta ebatäpsed andmed parandada või – arvestades töötlemise eesmärki – 
nõuda ebatäielike andmete täiendamist (õigus andmete parandamisele);

• lasta isikuandmed kustutada juhul, kui esineb mõni õigusaktides kehtestatud 
alustest („õigus olla unustatud“);

• lasta oma andmete töötlemine piirata, kui esineb mõni õigusaktides kehtestatud 
alustest („õigus isikuandmete töötlemise piiramisele“);

• saada Teie poolt Roche’le ja/või FMI’le antud isikuandmeid struktureeritud, 
üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning edastada või, kui tehniliselt 
võimalik, lasta edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, kui õigus-
aktides kehtestatud eeldused on täidetud („andmete ülekandmise õigus“); ja

• et Teie kohta ei võetaks vastu automatiseeritud töötlusel põhinevat üksikotsust, 
kui õigusaktidega kehtestatud nõuded ei ole täidetud. Automatiseeritud töötlusel 
põhinevaid üksikotsuseid ei tehta. 

Lisaks on Teil õigus: 

• oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal ja kooskõlas kehtivate 
õigusaktidega vastuväiteid Teie isikuandmete töötlemisele alusel, et töötlemine
on vajalik ettevõtte Roche ja/või FMI mõjuvates õiguspärastes huvides 
(„õigus esitada vastuväiteid“);

• oma nõusolek igal ajal tagasi võtta ilma, et see mõjutaks sellel põhineva 
andmetöötlemise õiguspärasust enne nõusoleku tagasivõtmist; ja

• esitada kaebus andmekaitseasutusele, milleks Eestis on Andmekaitse Inspektsioon

Oma õiguste kasutamiseks võtke palun ühendust oma raviarstiga. 
Teil on võimalik kontakteeruda ka mõne eespool, 3. lõigu punktis A nimetatud 
andmekaitsespetsialistiga. Palun arvestage aga, et Roche ja FMI saavad Teie 
kohta reeglina ainult kodeeritud kujul andmeid ja seega ei ole Teie poolt päringute 
esitamisel Roche’ile või FMI’le võimalik tuvastada Teie isikut, volitusi ega Teid 
puudutavaid andmeid ilma täiendava teabeta Teilt endalt ja Teie raviarstilt või 
patoloogilt. Seega, et oma õigusi efektiivselt kasutada (ja vältida oma isiku 
tuvastamist Roche’i või FMI poolt), kontakteeruge palun oma raviarsti või 
patoloogiga isegi, kui soovite kasutada oma õigusi Roche’i või FMI suhtes.  


