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1. ÕPPEKAVA NIMETUS 
"ISIKUANDMETE KAITSE KOOLITUS REHABILITATSIOONIASUTUSTELE“ 

2. ÕPPEKAVA RÜHM 
Sotsiaaltöö ja nõustamine 

3. ÕPPEKAVA EESMÄRK 
Õppekava läbinu on teadlik isikuandmete kaitse olulisematest aspektidest 
rehabilitatsiooniasutustele ja sellest, mis muutub uue andmekaitse määruse 
jõustumisel võrreldes tänasega. 

4. ÕPIVÄLJUNDID Koolituse läbinu: 

• on teadlik 25. mail 2018 jõustuvast Euroopa Liidu andmekaitse 
määrusest; 

• omab andmekaitse alaseid üldteadmisi; 

• on teadlik andmekaitse määrusest tulenevate uute nõudmistega, mis 
puudutavad üldiselt ettevõtteid kui ka just rehabilitatsiooniasutusi; 

• oskab korraldada oma asutuse siseselt andmete töötlemise selliselt, et 
see vastaks määruses sätestatud nõuetele; 

• oskab tähele panna, kui asutus rikub määrust; 

• oskab käituda, kui asutuse siseselt andmed lekivad; 

• teab klientidele määrusega antud õigustest ja sellest, kuidas asutus peaks 
käituma, kui isik soovib oma õigusi realiseerida.  

5. SIHTGRUPP 
Rehabilitatsiooniasutuste juhid ja spetsialistid. 

Koolitusel osalejal ei pea olema eelnevaid üldisi andmekaitse alaseid teadmisi. 
Varasemalt andmekaitse teemadega kokkupuutunutele teadmiseks, et koolitus 
sisaldab ka üldist andmekaitse teemat. 

6. ÕPPE ALUSTAMISE 
TINGIMUSED 

Majandustegevuse registris registreeritud rehabilitatsiooniteenuse osutajana 
registreeritud rehabilitatsiooniasutuste juhid ja asutuste spetsialistid 

7. ÕPPEKAVA MAHT JA 
KOOLITUS-MEETODID 

Täienduskoolituse kogumaht on 5 akadeemilist tundi, millest loeng 4 ak/h, s.h 
praktiline töö 1 ak/h 

Loeng, arutelu, grupitöö 

8. ÕPPE SISU Koolituse teemad: 

• Kes peaks teadma isikuandmete kaitse üldmäärust? 

• Mis saab, kui jätkame vanal viisil ehk kas tõesti on see üldmäärus oluline? 

• Mis on üldse isikuandmete töötlemine? 

• Isikuandmete töötlemise üldised põhimõtted ehk, mis on andmetöötleja 
kohustused 

• Andmetöötleja sisene dokumentatsioon 

• Täiendavad tingimused delikaatsete andmete töötlemisel 

• Andmesubjekti uued õigused, mis jõustuvad isikuandmete kaitse 
üldmäärusega ja andmetöötleja kohustused sellega seonduvalt 

• Kliendi nõusolek (s.h lapse nõusolek) 
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• Videovalve asutuses 

• Mõjuhinnang ja andmekaitseametnik: kas, millal ja kuidas? 

• Infoleke ja kuidas käituda selle korral? 

• Kuidas valmistuda ette ja mitte minna vastuollu isikuandmete kaitse 
üldmäärusega? 

9. ÕPPEKESKKOND  Õppekava kohase koolituse korraldamisel lähtutakse Benita Kodu 
Koolituskeskuse teenuse kvaliteedi põhimõtetest. 

Koolituspäevade läbiviimiseks on vajalik: 

• Seminariruum, esitlustehnika ja pabertahvli kasutamise võimalus; 

• Kohvipauside läbiviimise võimalus. 

Koolitusgrupi minimaalne suurus on 20 inimest ning maksimaalne suurus 30 
inimest. 

10. ÕPPEMATERJALIDE 
LOEND 

• Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 

• Euroopa andmekaitseasutuste töörühma koduleht 

• Andmekaitseinspektsiooni koduleht 

• isikuandmete kaitse seaduse eelnõu seletuskiri 

11. LÕPETAMISE 
TINGIMUSED JA 
VÄLJASTATAVAD 
DOKUMENDID 

Koolituse kohta väljastatakse osalejatele tõend. 

12. KOOLITAJA 
KVALIFIKATSIOON 

Nõuded haridusele: Andmekaitsespetsialisti koolituse läbinu, kes omab 
andmekaitsespetsialisti pädevust tõendavat tunnistust. 

Õppekava koostamise info: 

Õppekava eest vastutav 
töötaja ja ametikoht 

Annika Krist, Benita Kodu Koolituskeskus 

Margery Roosimaa (konsultant, Midro OÜ) 

Õppekava koostamise 
kuupäev 

21.02.2018 

 


