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„Katsejäneste“ projektist, andmekaitseametnikest ja avaliku teabe nõukogust
Tuleva aasta 25. maist peab Eesti hakkama rakendama EL isikuandmete kaitse üldmäärust
2016/679 koos süüteomenetlusvaldkonna andmekaitsedirektiiviga 2016/680.
Samaks ajaks peab olema üle võetud uus võrgu- ja infoturbedirektiiv 2016/1148. Teiseks tuleb
rakendada valitsuse määrust „Teenuste korraldamise ning teabehalduse alused“.
Justiitsministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on lubanud võtta
„katsejänese“ rolli. Nad on oma õigusaktide paari osas kõige asjatundlikumad asutused.
„Katsejänese“ roll võimaldaks etappidesse jaotatult läbi mängida uued nõuded:
a) asutuse struktuurile (kõik 4 akti nõuavad mitmesuguste vastutajate määramist),
b) tööprotsessidele (sh andmekaitse ja avaandmete mõjuhinnangud, intsidenditeated),
c) infosüsteemidele (sh dokumendiregistrile),
d) õigusaktidele ning
e) muudele dokumentidele (sh volitatud töötlejatega sõlmitavate lepingute põhjad).
Teised saaksid kasutada nende töö vilju ega peaks kulutama ressurssi küsimustele, mille
lahendused oleks kõigis riigiasutustes enam-vähem sarnased.
Kõik asutused peavad endale määrama andmekaitseametniku. Üldmäärus lubab määrata ka
ühe ametniku mitme asutuse peale. Asjatundlike vastutaja(te) paikapanek on loogiliselt
üldmääruse rakendamise esimene samm. Kutseoskuste baaskirjelduse ning täiendkoolituse
info leiate siit.
„Teenuste korraldamise ning teabehalduse alused“ panevad inspektsioonile ülesande
koordineerida riigiasutustes teabele juurdepääsu ja teabe kaitset. Koordineerimiseks peame
looma keskasutuste esindajatest üleriigilise nõukogu. Inspektsiooni juures on seni tegutsenud
valitsusasutuste avaliku teabe koordinaatorite võrgustik. Uus nõukogu kasvakski sellest välja.
Võrgustikus on valdavalt osalenud dokumendihaldusüksuste juhid. Üldmäärust silmas pidades
tahaksin uues nõukogus näha (ka) andmekaitseametnikke. Lähima tuleviku põhiteemaks oleks
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andmekaitse üldmääruse rakendamine ning „katsejäneste“ projekti tulemuste levitamine.
Palun ministeeriumidel ja Riigikantseleil mulle septembri jooksul teada anda, kes teid
uues nõukogus esindama hakkab. Teil on võimalik kohaldada erinevaid alternatiive,
näiteks:
a) määrata inspektsiooni nõukokku kas andmekaitseametnik või dokumendihaldusjuht
või mõlemad (osaleja vastavalt arutatavatele teemadele),
b) määrata sama esindaja või erinevad esindajad „Teenuste korraldamise ning
teabehalduse alustes“ ettenähtud kolme nõukokku (AKI nõukogu koordineerib teabele
juurdepääsu ja teabe kaitset, MKM nõukogu koordineerib avalike teenuste
korraldamist, RIA nõukogu koordineerib riigi infosüsteemi alaseid nõudeid).

Kavatsen uue nõukogu avakoosoleku kokku kutsuda oktoobri teisel poolel. Siis paneme
paika ka selle lähemad tegevussihid, töökorralduse ja nime.
Arusaadavalt sünkroniseerime oma tegevusi MKM-i ja RIA-ga. See peaks hõlmama ka kolme
koordineeriva asutuse/nõukogu järgneva aasta tööplaanide ühisosa.
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