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Andmekaitseametnike määramine kohalikes omavalitsustes
Inspektsioon pakkus mõni aeg tagasi välja võimaluse omavalitsustel osaleda 25.05.2018
jõustuva uue mahuka andmekaitseõiguse rakendamise pilootprojektis.
Türi Vallavalitsus ja Tallinna Linnakantselei asusid oma initsiatiivil ja pilootprojekti raames
tegelema uue üldmääruse rakendamisega juba käesoleval aastal. Loodan, et esimeste seas asja
käsile võtnute ning Andmekaitse Inspektsiooni koostöös saame kõikidele teistele
omavalitsustele pakkuda 2018. a. I poolel suunavat juhendmaterjali ja nõustamist.
Nüüd aga on veel enne jõulupuhkuste aega vajalik ka kõigil teistel omavalitsustel asuda
tegelema üldmääruseks valmistumisega, et uue regulatsioonini jäänud kuue kuuga teha ära
hulk ettevalmistavat tööd.
Uue andmekaitseõiguse rakendamiseks on vajalik kõigil omavalitsustel määrata lähiajal
(soovitatavalt juba käesoleva detsembri jooksul) EL isikuandmete kaitse üldmääruses
ettenähtud andmekaitseametnik (-spetsialist). Ilma selleta ei saa teha järgmisi samme.
See tähendab: a) inimeste väljavalimist, b) ülesannete fikseerimist, c) organisatsioonilise
paigutuse paikapanekut. Andmekaitseametnik peab alluma vahetult omavalitsuse juhtkonnale.
Kirjutan Teile sellepärast, et sellised otsused on iga omavalitsuse enda teha. Teie saate luua
endale kõige paremad töökorralduslikud seosed (tagamaks õigusalase ja IT-pädevuse) ning
koostöö (eeskätt näiteks infoturbejuhtide ning andmetöötluse eest vastutajatega).
Andmekaitse üldmääruse ellurakendamine on EL õigusest tulenev kohustus. Aga ühtlasi on
see ka võimalus muuta tõsta avaliku sektori teabehalduse korralduse ja infoturbe taset.
Meeskond, kes teie asutuses sellega tegeleb, peab olema suuteline katma tervikut – hõlmates
nii isikuandmete kaitse, avaliku teabe, küberturbe, digiteenuste ja dokumendihalduse aspektid.
Inspektsioonil on plaan viia 2018. a. II poolaastal läbi kahte moodi hindamist. Esiteks
„valgusfoori-seire“, hinnates võrdlevalt kõigi omavalitsuste tööd valgusfoori värvidega.
Teiseks hindamise viisiks on „tuletõrjeõppused“, kus kontrollime kohapeal mõne
omavalitsuse valmisolekut teabehaldusliku kriisiga toime tulla. Selleks läheme nö. eesliini
töötajate juurde (mitte juhi või andmekaitseametniku juurde), teatame hüpoteetilisest tõsise
intsidendi toimumisest ning jälgime, mida asutus selle lahendamiseks teeb.
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