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Struktuuriüksuse nimetus: infotehnoloogia ja andmeturbe talitus 

Ametikoht: nõunik 

Tegevusvaldkond: andmekaitse, e-justiits 

Ametisse nimetamine: kantsleri poolt infotehnoloogia ja andmeturbe talituse juhataja 
ettepanekul 

Vahetu juht: talituse juhataja 

Alluvad: puuduvad 

Teenistuja asendab: talituse teisi nõunikke, vajadusel talituse juhatajat 

Teenistujat asendab: talituse teised nõunikud, talituse juhataja 

Ametikoha põhieesmärk: tagada õiguspärane isikuandmete töötlemine Justiitsministeeriumis 
(edaspidi JM) (andmekaitse ametniku ülesannete täitmine), e-justiitsi 
alase väliskoostöö koordineerimine. 

 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. õigusalane magistrikraad või sellega võrdsustatud 
kvalifikatsioon; 

2. eesti keele oskus kõrgtasemel; 
3. inglise keele oskus kõrgtasemel; 
4. rahvusvahelise koostöö kogemus; 
5. andmekaitset reguleerivate õigusaktide tundmine; 
6. vastavus JM kompetentsimudelis määratletud ootustele.  

 
 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. vastutava töötleja või volitatud töötleja ning isikuandmeid 
töötlevate teenistujate teavitamine ja nõustamine seoses 
nende kohustustega, mis tulenevad isikuandmete kaitse 
üldmäärusest (edaspidi GDPR) ja muudest Euroopa 
Liidu (edaspidi EL) või Eestis kehtivatest 
andmekaitsenormidest. Nõustamine seoses 
andmekaitsealase mõjuhinnanguga ning selle toimimise 
jälgimine; 

JM teenistujad on teadlikud, kuidas 
isikuandmeid õiguspäraselt töödelda;  

2. GDPR-i, muude EL-is või Eestis kehtivate 
andmekaitsenormide ning vastutava töötleja või volitatud 
töötleja isikuandmete kaitse põhimõtete järgimise, 
sealhulgas vastutusvaldkondade jaotamise, 
isikuandmete töötlemises osaleva personali teadlikkuse 
suurendamise ja koolitamise ning sellega seonduva 
auditeerimise jälgimine; 

tuvastatud võimalikud riskikohad ja 
puudused, regulaarsed järelevalved läbi 
viidud ning juhtkonna tähelepanu 
võimalikele riskidele ja puudustele juhitud. 
Tagatud on vajadusel andmesubjektide ja 
järelevalve asutuste teavitamine;    

3. koostöö tegemine järelevalveasutuse, JM 
sisuosakondade ning haldusalaga. Isikuandmete 
töötlemise küsimustes järelevalveasutuse jaoks 
kontaktisikuna tegutsemine, sealhulgas GDPR artiklis 36 
osutatud eelneva konsulteerimise osas. Vajadusel 
muudes andmekaitset ja privaatsust puudutavates 
küsimustes konsulteerimine;  

loodud usaldusväärsed koostöösuhted; 

4. ettepanekute tegemine tööprotsesside, andmekogude ja 
seadusloome muudatusteks; 

ettepanekud esitatud; 

5. Eesti huvide ja seisukohtade kaitsmine e-justiitsi 
rahvusvahelises koostöös;  

Eesti huvid esindatud ja kaitstud; 

 

AMETNIKU AMETIJUHEND 



6. talituse juhataja korraldusel ühekordsete ülesannete 
täitmine. 

talituse juhataja korraldused korrektselt ja 
õigeaegselt täidetud. 

 
Tegevuse 
kooskõlastamine ja 
koostöö 

Vahetu juhiga, vajadusel koostööpartneritega.  

 

 
Ametniku õigused, kohustused ja vastutus tulenevad avaliku teenistuse seadusest ja muudest õigusaktidest. 

 

Ametnik: 

 
       allkiri/ kuupäev                       


