
 
 
 
 

TALLINNA MAJANDUSKOOLI ÕPPEKAVA 

 

Õppekavarühm Sekretäri- ja kontoritöö 

Õppekava nimetus (nimetus eesti keeles) Andmekaitsespetsialist 

(nimetus inglise keeles) Data Protection Officer 

 

Õppekava kood EHISes 191877 

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JATKUOPPE ÕPPEKAVA 

EKR 2 EKR 3 EKR 4 
kutsekesk-
haridus 

EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5 

      X 

Õppekava maht (EKAP): 45 EKAP 

Õppekava koostamise alus: Koostamise aluseks on Euroopa andmekaitseasutuste töörühma välja 
töötatud juhend Guidelines on Data Protection Officers  
(Andmekaitsespetsialisti suunised) 
(http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/guidelines_d
pos.pdf) vastuvõetud 13.12.2016, kinnitatud 05.04.2017 ning 
Andmekaitse Inspektsiooni eestvedamisel koostatud 
andmekaitsespetsialisti ülesanded, teadmised ja oskused 
(http://www.aki.ee/et/andmekaitse-reform/andmekaitsespetsialisti-
ulesanded-teadmised-ja-oskused, 21.12.2016) 

Õppekava õpiväljundid: Õpetusega taotletakse, et õpilasel on teadmised, oskused, hoiakud ja 
väärtused, mis võimaldavad töötada andmekaitsespetsialistina, täita 
iseseisvalt mitmekülgseid ülesandeid ning jätkata õpinguid ja osaleda 
elukestvas õppes. 
Õpiväljundid: 

 kohaldab organisatsioonis isikuandmete töötlemise nõudeid, 
lähtudes valdkonna regulatsioonidest; 

 viib läbi mõjuhinnangu ja haldab riske lähtudes valdkonna 
regulatsioonidest; 

 haldab andmekaitsealase teavet lähtudes valdkonna 
regulatsioonidest ja IKT võimalustest; 

 rakendab tulemuslikult suulist ja kirjalikku väljendusoskust eesti ja 
inglise keeles, meeskonnatööd ning 
kommunikatsioonitehnoloogiaid tööülesannete täitmisel; 

 korraldab oma tööd erinevates situatsioonides ja on võimeline 
vastutama väikese töörühma eest ning omab valmisolekut ennast 
eri- ja tööalaselt süsteemselt täiendada. 

Õppekava rakendamine: Õpe toimub statsionaarse ja mittestatsionaarse õppe vormis. 

Nõuded õpingute alustamiseks:  
Õppima võib asuda isik, kellel on vähemalt õigusassistendi 5. kvalifikatsioonitaseme kutse või vastavate 
kompetentside ja keskhariduse olemasolu. Vastuvõtutingimused ja -kord määratakse kindlaks Tallinna 
Majanduskooli vastuvõtukomisjoni töökorra ja vastuvõtueeskirjaga. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Õpingud kutseõppes loetakse lõpetatuks pärast õpiväljundite 
saavutamist ja lõpetajale väljastatakse lõputunnistus. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse lõpueksamiga. 

Õpingute läbimisel omandatav(ad): 

... kvalifikatsioon(id): puudub 

http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/guidelines_dpos.pdf
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... osakutse(d): puudub 

Õppekava struktuur: 
Põhiõpingute moodulid 38 EKAP: 
Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 5 EKAP 

 kasutab oma õigusi ja täidab oma kohustusi töökeskkonnas toimimisel;  

 mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise protsessis; 

 käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil;  

 mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist;  

 mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas. 
Isikuandmete töötlemise nõuete kohaldamise monitoorimine 14 EKAP, sh praktika 4 

 ohjab organisatsioonile kohalduvaid andmekaitsealaseid nõudeid lähtudes valdkonna 
regulatsioonidest ja organisatsiooni tegevusvaldkonnast; 

 selgitab organisatsioonile andmekaitsealaseid kohustusi ja vastutust lähtudes valdkonna 
regulatsioonidest ja organisatsiooni tegevusvaldkonnast; 

 monitoorib infoturbe meetmete vastavust andmekaitsenõuetele lähtudes valdkonna 
regulatsioonist; 

 osaleb koolitusvajaduse kaardistamises ja koolituste läbiviimises lähtudes valdkonna 
regulatsioonidest, organisatsiooni tegevusvaldkonnast ja monitoorimise tulemustest. 

Mõjuhinnangu läbiviimine ning riskide haldamine 9 EKAP, sh praktika 3 

 viib läbi andmekaitsealase mõjuhinnangu lähtudes organisatsiooni tegevusvaldkonnast; 

 teeb kindlaks organisatsiooni andmekaitsealased riskid valides sobiva metoodika lähtudes 
valdkonna regulatsioonist; 

 ohjab andmekaitsealase riskikommunikatsiooni ja konfliktsituatsioone lähtudes kommunikatsiooni 
põhimõtetest; 

 monitoorib töötleja isikuandmete töötlemist ja dokumenteerib tuvastatud töötlemisnõuete 
rikkumised lähtudes isikuandmete töötlemisele kohaldatavatest nõuetest. 

Andmekaitsealase teabe haldamine ja IKT võimaluste rakendamine 10 EKAP, sh praktika 5 

 rakendab teabe avalikustamisele/läbipaistvuse tagamiseks kohaldatavaid nõudeid lähtudes 
valdkonna regulatsioonist ja organisatsiooni tegevuse eesmärkidest; 

 rakendab infoühiskonna võimalusi vastavalt organisatsiooni vajadustele; 

 kasutab infosüsteeme vastavalt infovajadusele ning leiab aja- ja asjakohase teabe ning suudab 
seda kvaliteetselt esitada. 

Praktika 12 EKAP sisaldub põhiõpingute moodulites. 
 
Valikõpingute moodulid 7 EKAP ulatuses: 
projektijuhtimine 3 EKAP, erialane vene keel andmekaitsespetsialisti tegevuses ja suhtluses 4 EKAP, 
erialane inglise keel andmekaitsespetsialisti tegevuses ja suhtluses 4 EKAP, andmebaaside loomine 3 
EKAP, huvipoolte nõustamine 3 EKAP, veebilehtede haldamine ja kujundamine 3 EKAP. 
 
Õpilasel on õigus valida valikmooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest 
kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras. Koolil õigus on otsustada valikõpingute valikud arvestades 
kooli võimalusi ja õpilaste soove. Valikõpingute rühm avatakse, kui selle on valinud vähemalt 16 õpilast. 

Spetsialiseerumised: Puuduvad 

Õppekava kontaktisik 

ees-ja perenimi: Anti Radik 

ametikoht: administratiivtöö õppetooli juhataja 

telefon: 650 7868 

e-post: anti.radik@tmk.edu.ee 

Märkused:  
Õppekava rakenduskava  
http://materjalid.tmk.edu.ee/Oppekavade-rakenduskavad-2016/191877-Andmekaitsespetsialist-
rakenduskava.pdf 
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