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Andmekaitse ja isikuandmete töötlemine. Õppekava 

Täienduskoolitusasutuse 
nimetus 

Koolituskeskus Reiting 

OÜ Reiting PR. Reg nr 10023806 

Õppekava nimi Andmekaitse ja isikuandmete töötlemine 
Õppekavarühm  Ärinduse, halduse ja õiguse interdistsiplinaarne õppekavarühm 
Õppe kogumaht 
(akadeemilistes tundides) 

6 akadeemilist tundi auditoorset tööd 

Õppekava koostamise 
alus 

Kutsestandardid: 
Võlanõustaja, tase 6  
B.2.1 Nõustajatöö planeerimine ja korraldamine Tegevusnäitajad: 1. 
loob teenuse osutamiseks vajalikud tingimused (nõuetele vastavad 
ruumid, sisustus, töövahendid jne), arvestades teenuse 
tellija/rahastaja poolt kehtestatud nõudeid, andmekaitse reegleid 
ning kliendi vajadusi; 
Sotsiaaltöötaja, tase 6 
B.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine Tegevusnäitajad: 1) täidab 
teenuse osutamiseks vajalikke dokumente, lähtudes asutuses 
kehtestatud nõuetest ja seadusandlusest; vajadusel koostab uusi 
dokumente; loob teenuse osutamiseks vajalikud tingimused, 
arvestades teenusele kehtestatud nõudeid, andmekaitse reegleid 
ning kliendi vajadusi 

Sihtgrupp  Koolitus on mõeldud inimestele, kes soovib omandada, kinnistada 
või täiendada oskusi ja teadmisi isikuandmete kaitsest ja 
töötlemisest ning  sellega seonduvast seadusandlusest. Koolitus 
sobib võlanõustajatele, sotsiaaltöötajatele, ettevõtte juhtidele,  
sekretäridele, personalispetsialistidele, büroojuhtidele jne ametite 
esindajatele kes puutuvad oma töökohustuste tõttu kokku 
isikuandmetega. 

Õppe alustamise 
tingimused 

Keskharidus või sellega võrdsustatud haridustase. Kokkupuude 
isikuandmete ja nende töötlemisega. 

Õppe eesmärk 
 

Koolituse eesmärk on anda osalejale teadmised, mis on vajalikud 
asutuse  dokumentatsiooni andmekaitse nõuetega vastavusse 
viimiseks, tõsta inimeste teadlikkust isikuandmete töötlemisel 
arvutis ja mobiilseadmetes kaasnevatest riskidest. 
Koolituse eesmärk on ka  vähendada isikuandmetega seotud 
rikkumiste (sh andmelekete) riskid ning sellest tulenevalt ka trahvide 
ja maine kahjustamist. 

Õpiväljundid 
 

 

Koolituse läbinu: 
 Teab kehtivaid isikuandmeid reguleerivaid seadusi, 

juhendeid ja nõudeid; 
 Oskab eristada andmetest isikuandmeid; 
 Oskab otsida ja kasutada isikuandmete töötlemist 

reguleerivaid õigusakte, juhendeid ja abimaterjale  
isikuandmete käsitlemiseks oma organisatsioonis; 
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 Teab kuidas koostada andmekaitse alast dokumentatsiooni; 
 Hindab isikuandmete töötlemisega kaasnevaid riske ja teha 

ettepanekuid nende maandamiseks 
Õppesisu Koolitusel käsitletavad teemad: 

Ülevaade uuest andmekaitsereformist 
 Mis muutub ja mis jääb samaks? 
 Mis on isikuandmed, sh eriliiki andmed 
 Isikuandmete töötlemise põhimõtted ja õiguslikud alused 
 Vastutava ja volitatud töötleja mõiste ja kohustused 
 Andmesubjekti õigused tema isikuandmete suhtes 

 
Andmekaitsemääruse nõuete täitmine organisatsioonis 

 Andmekaitsealase tegevusplaani koostamine; 
andmekaitsealane auditeerimine ja dokumenteerimine 

 Kes peavad pidama isikuandmete töötlemise toimingute 
registrit? 

 Millal peab viima läbi andmekaitsealase mõjuhinnangu? 
 Isikuandmete töötlemisega seotud riskide analüüs 
 Rikkumiste teoreetilisi ja praktilisi näiteid 
 Levinumad tüüpvead, puudused ja ebakõlad 
 Uudiskirjad, personaalsed pakkumised ja kliendibaasid 
 Juhtumite analüüs 
 Kuidas viia oma organisatsioon vastavusse andmekaitse 

nõuetega? 
 Kes peavad määrama andmekaitsespetsialistid? 
 Andmekaitsespetsialisti kohustused ja kompetentsid 
 Klientide ja töötajate isikuandmete kaitse: vajalikud 

turvameetmed 
 Kuidas käituda andmetega seotud rikkumise / andmelekke 

korral? 
 

Õppemeetodid Näitlikustatud loeng, juhtumi analüüsid, praktilised ülesanded 
Iseseisev töö pole 

 
Õppematerjalide loend 
 

Koolitusel osalejad saavad paberkandjal ja/või elektroonselt  
jaotusmaterjalid, mis on koostatud koolitaja poolt vastavalt õppesisu 
teemadele kõikide teemade kohta.  

Nõuded õpingute 
lõpetamiseks, sh 
hindamismeetodid ja 
hindamiskriteeriumid 

Õpingute lõpetamise tingimuseks on: 
 Osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest; 
 Praktiliste ülesannete ja grupitöödes osalemine tunnis. 

 
Hindamismeetodid ja –kriteeriumid: 
Õpiväljundeid hinnatakse läbi praktiliste ülesannete lahendamise 
vastavalt koolitaja poolt püstitatud hindamiskriteeriumitele   
 
Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist.  
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Koolituse lõpus toimub kokkuvõttev hindamine ülesande 
lahendamise teel. 
 
Õpiväljundid loetakse omandatuks, kui õppija on analüüsinud ühte 
andmekaitse  situatsiooni õpiväljunditest lähtuvalt.  
 
Kõik ülesanded peavad olema sooritatud ning saanud koolitajalt 
positiivse hinnangu.  
 
Hindamine on mitteeristav. 

Kursuse läbimisel 
väljastatav dokument 
(tunnistus või tõend). 

 Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.  
 Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija 

võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt.  
Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule. 

Koolitaja kompetentsust 
tagava kvalifikatsiooni või 
õpi- ja töökogemuse 
kirjeldus. 

Kõik koolitajad omavad kõrgharidust, töökogemust õpetatavas 
valdkonnas ja täiskasvanute koolitamise kogemust. Koolitajate 
lühitutvustusi on võimalik lugeda kodulehelt konkreetse koolituse 
toimumise juures. 

Õppemaksu tasumise 
kord ja tähtaeg 

http://www.reiting.ee/oppemaksu-tasumine-ja-tagastamine 

Õppekorralduse alused https://www.reiting.ee/oppekorraldus 
 

Vaidluste lahendamise 
kord 

Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei 
saavutata, lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus. 

Õppekeskkonna kirjeldus https://www.reiting.ee/koolitusruumid-ja-oppekeskkond 
 

Kvaliteedi tagamise 
tingimused ja kord 

http://www.reiting.ee/kvaliteedi-tagamise-alused 

Õppekava kinnitamise 
aeg: 

23.01.2020 

 


