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Struktuuriüksuse nimetus:
Infosüsteemide ja tööprotsesside talitus
Ametikoht:
Nõunik (4)
Tegevusvaldkond:
Vastutus isikuandmete kaitse nõuete täitmise eest Justiitsministeeriumis (JM) ja JM haldusalas
Ametisse nimetamine:
Kantsleri poolt infosüsteemide ja tööprotsesside talituse juhataja ettepanekul
Vahetu juht:
Infosüsteemide ja tööprotsesside talituse juhataja
Alluvad:
Puuduvad
Teenistuja asendab:
Nõunikku (3), vajadusel talituse juhatajat
Teenistujat asendab:
Nõunik (3)
Ametikoha põhieesmärk:
Kontrollida ning täita JM-is ja JM haldusalas isikuandmete töötlejale seaduse ja teiste õigusaktide alusel pandud nõudeid/nõuete järgimist.

Kvalifikatsiooninõuded:
	Õigusalane kõrgharidus;
	Eesti keele oskus kõrgtasemel (C1);

Vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel.

Muud nõuded:
	Hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas 
	Protsesside juhtimise oskus;
	Väga head teadmised isikuandmete kaitse seaduse ning avaliku teabe seaduse rakendamisest avalikus teenistuses.


Teenistusülesanded:
Tulemus:
	Ülevaate koostamine JM ja JM haldusala delikaatsete isikuandmete töötlemisest;

JM ja JM haldusala delikaatsete isikuandmete töötlemise kaardistus;
	Andmetöötluse registri loomine ja pidamine;

Andmetöötluse register on seaduse ning JM-is kehtivate kordade nõuetekohaselt loodud ja hallatud;
	Süsteemide loomine delikaatsete isikuandmete õiguspärase töötlemise tagamiseks;

JM-is ja JM haldusalas on tagatud õiguspärane delikaatsete isikuandmete töötlemine;
	Ettepanekute tegemine töökorralduslikeks, ehituslikeks jms muudatusteks asutuses, mida võib nõuda isikuandmete kaitse eest vastutava isiku ülesannete täitmine;

Valdkonna arendamiseks ja seaduse vm õigusaktidega kehtestatud nõuete täitmiseks asutuses vajalikud ettepanekud esitatud;
	Koostöö Andmekaitse Inspektsiooniga (AKI);

Tulemuslik koostöö valdkonda kujundava asutusega AKI. Vajadusel ja seaduse vm õigusaktiga ettenähtud juhtudel AKI-ga konsulteeritud ja/või küsitud arvamust;
	Isikuandmete töötlemise õiguspärasuse kontrollimine;

Tagatud isikuandmete töötlemise õiguspärasuse kontroll JM-is ja JM haldusalas;
	Isikuandmete töötleja teavitamine andmete töötlemise ebakooskõlalisusest õigusaktidega;

Isikuandmete töötleja on ebaõigel andmete töötlemisel kohaselt teavitatud ning  juhendatud andmete töötlemine kooskõlla viimiseks õigusaktidega;
	AKI teavitamine juhtudel, kui isikuandmete töötleja ei vii töötlemist kooskõlla õigusaktidega;

Ettenähtud juhtudel AKI teavitamine rikkumistest;
	Muude andmete töötlemisnõuete ning andmete töötlemise turvameetmete järgimine ning nõuetele vastavuse tagamine;

Vajadusel esitatud ettepanekud andmete töötlemisele vastavate turvameetmete täitmiseks või kasutusele võtuks;
	JM tööplaani koostamisel osalemine;

Tööplaanis koostamisel oma valdkonna edasiviimise ja arendamise ettepanekud esitatud;
	Tööprotsesside ja seadusloome korraldusettepanekute tegemine;

Vajadusel ettepanekud esitatud;
	Talituse juhataja korraldusel ühekordsete ülesannete täitmine.

Talituse juhataja korralduste korrektne ja õigeaegne täitmine.
	
Kooskõlastatud tegevus ja koostöö
Haldusalaga, JM-sisene, riigiasutustega, koolitajatega, RIK-ga, AKI-ga

Õigused:

1.Saada ministeeriumi struktuuriüksustelt ning ministeeriumi valitsemisalas olevatelt valitsusasutustelt informatsiooni, mis on vajalik käesoleva ametijuhendiga pandud teenistusülesannete täitmiseks; 
2. Saada teenistuseks vajalikku täiendkoolitust; 
3. Saada ametialaste ülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid ja tehnilist abi nende kasutamiseks; 
4. Teha vahetule juhile ettepanekuid oma töökorralduse muutmiseks. 

Vastutus:
1. Töö nõuetekohase, õigeaegse ja korrektse täitmise eest; 
2. Töö käigus esitatud ja koostatud andmete õigsuse ning seadustele vastavuse eest; 
3. Töövahendite säästliku planeerimise ja kasutamise eest; 
4. Töö tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse, teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvate andmete ning muu konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise eest. 


Ametijuhendi muutmine:
Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada tööd ministeeriumis. Ametijuhendit võib ilma ametniku nõusolekuta muuta, kui ei muutu ametikoha põhieesmärk, põhiülesanded ja nõutav erialane ettevalmistus ning kui ametijuhendi muutmine ei too kaasa teenistuja palga muutmist 


Teenistuja: 



		     /allkiri/	                     				         /kuupäev/	



