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ANDMEKSITSEPEASPETSIALISTI AMETIJUHEND 

Valdkonna nimetus: Kantselei 

Töökoht: Andmekaitsepeaspetsialist 

Tegevusvaldkond: Andmekaitse süsteemi koordineerimine 

Töölepingu sõlmimine: Vangla direktor 

Vahetu juht: Direktor või tema poolt määratud isik 

Alluvad: Puuduvad 

Töötaja asendab: Direktori või tema poolt määratud isiku korraldusel määratud 
puuduvat töötajat 

Töötajat asendab: Direktori või tema poolt määratud isiku korraldusel määratud 
töötaja 

Töökoha põhieesmärk: 
 

Andmekaitse süsteemi koordineerimine ja teenistujate nõustamine 

 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. Kõrgharidus. 
2. Eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel ja ühe 

võõrkeele oskus kesktasemel tööalase sõnavara 
valdamisega. 

3. Arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike 
teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste 
arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus. 

4. Muud töökohal nõutavad eri-, kutse ja tööalased teadmised ja 
oskused. 

 

Muud nõuded: 
(teadmised, kogemused, oskused, 
kompetentsid 
isiksuseomadused) 

1. Avaliku halduse korralduse ja avalikku teenistust 
reguleerivate õigusaktide tundmine. 

2. Andmekaitsega seotus õigusaktide tundmine. 
3. Algatus- ja organiseerimisvõime, protsesside välja töötamise 

ja juhtimise oskus. 
4. Väga hea suuline ja kirjalik eesti keele oskus.  
5. Väga hea ajaplaneerimiseoskus. 
6. Kohusetunne, otsustus- ja vastusvõime. 
7. Hea analüüsivõime. 
8. Hea pingetaluvus. 
9. Täpsus, korrektsus, usaldusväärsus. 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Juhib, koordineerib, juhendab, korraldab ning 
tagab vanglas kvaliteetse andmekaitse 
süsteemi. 

- koostatud on  ja hoitud kaasaegsena 
isikuandmekaitse töötlemistoimingute register; 

- kindlaks on tehtud andmekaitse alased riskid, 
vanglast lähtuvalt. Koostaud on 
andmekaitsealane mõjuhinnang ja koostatud 
tegevusplaan riskide leevendamiseks; 

 - vajadusel on koostatud isikuandmekaitse 
alaseid juhendeid, koolitusi teenistujate 
teadlikkuse tõstmise osas; 

- nõustatud on teenistujad isikuandmekaitse 
alastes küsimustes; 

- jälgitud ja kontrollitud on isikuandmekaitse 
määruse täitmist; 

- tuvastatud ja dokumenteeritud on 
isikuandmete töötlemisega seotud rikkumised. 
Rikkumistest on teavitatud struktuuriüksuse 
juhti ja vajadusel on teavitatud andmekaitse 
järelevalveasutust. 



 
 

2. Koostab oma pädevuse piires kantseleile 
täitmiseks suunatud dokumentide, päringute ja 
pöördumiste vastuseid. 

Dokumentide, päringute ja pöördumiste vastused 
on koostatud. 

3. Kinnitab vajadusel töövaldkonda kuuluvate 
dokumentide koopiaid ja väljatrükke. 

Dokumentide koopiad ja väljatrükid on 
nõuetekohaselt kinnitatud 

4. Tagab oma tegevusvaldkonnas informatsiooni 
ja vajaliku teabe operatiivse liikumise. Korraldab 
eelnevalt kokku lepitud andmete säilitamise 
üldkettal. Süstematiseerib vastutusalasse 
kuuluvad dokumendid ning hoiab neid kuni 
arhiivi üleandmiseni vastavalt nõuetele. 

Informatsioon on edastatud. On ülevaade varem 
täidetud ülesannetest, dokumendid on 
süstematiseeritud ja arhiivi üle antud vastavalt 
kehtivale korrale. 

5. Täidab Outlooki kalendrit ja ettenähtud 
andmebaase. 

Outlooki kalender ja ettenähtud andmebaasid on 
korrektselt ja õigeaegselt täidetud.  

6. Osaleb tööalastel nõupidamistel ja edastab 
saadud vastutusvaldkonda puudutava 
informatsiooni vangla teenistujatele. 

Informatsioon on edastatud. 

7. Täidab vahetult juhilt saadud ühekordseid 
suulisi ja kirjalikke korraldusi. 

Ühekordsed korraldused on õigeaegselt ja 
korrektselt täidetud. 

 

Kooskõlastatud tegevus ja koostöö: 

1. Teenistuja tegevus peab olema kooskõlastatud vastava valdkonna vahetu juhiga; 
2. Teenistuja teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste teenistujatega, teiste vanglate, riigiasutuste, 

Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga ja Justiitskolledžiga; 
3. Teenistuja ei suhtle ametiisikuna avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, kui tööandja on andnud 

selleks selge volituse; 
4. Teenistuja hoiab kursis oma vahetuid juhte saadud ja täitmisel olevate tööülesannete osas. 

 

Õigused: 1. Õigus viibida vangla territooriumil töövälisel ajal vastavalt kehtivale korrale. 
2. Kokku kutsuda nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete täitmiseks. 
3. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni. 
4. Saada selgeid ja õigeaegseid korraldusi. 
5. Saada ametialast täienduskoolitust. 
6. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat ning 

tehnilist abi nende kasutamisel. 

Vastutus: 1. Vastutab kasutusse ja/või hoiule antud vara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise 
eest. 

2. Vastutab koostatud ning vormistatud või viseeritud dokumentide korrektsuse ja 
õiguspärasuse eest. 

3. Vastutab aruannete esitamise tähtaegadest kinnipidamise ja dokumentide õigeaegse 
edastamise eest. 

4. Vastutab koostatud dokumentide säilimise, korrasoleku ja nõuetekohase hoidmise 
eest. 

5. Vastutab konfidentsiaalse informatsiooni kasutamise ja hoidmise eest. 
6. Vastutab seadustest, Viru Vangla töökorraldusreeglitest, kodukorrast ja 

Vanglateenistuja eetikakoodeksist ning muudest vanglatööd käsitlevatest 
õigusaktidest ja käesolevast ametijuhendist tulenevate teenistusülesannete täitmise 
eest. 

 

Ametijuhendi muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus 
ümber korraldada teenistust. 

 

Töötaja:  Vahetu juht: 

  

       /allkiri/ /kuupäev/                        /allkiri/          /kuupäev/  
 
  


