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Siseministri määruste muutmine seoses isikuandmete
kaitse seaduse rakendamise seaduse jõustumisega

Vastu võetud 08.03.2019 nr 11

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 8 lõike 3, § 19 lõike 1, § 20 lõike 2 ja § 251lõike 3,
relvaseaduse § 24 lõike 4 ning välismaalaste seaduse § 102 lõike 1 alusel.

§ 1. Siseministri 28. septembri 2018. a määruse nr 23 „Teenistus- ja tsiviilrelvaderegistri põhimäärus“
muutmine

Siseministri28. septembri 2018. a määruse nr 23 „Teenistus- ja tsiviilrelvade registripõhimäärus“ § 8 lõiget 2
täiendatakse pärast sõna „pärimisregistrist“tekstiosaga „, Schengeni infosüsteemi riiklikust registrist“.

§ 2. Siseministri25. septembri 2018. a määruse nr 22 „Riigipiiri valvamise korraldamiseandmekogu
põhimäärus“ muutmine

Siseministri25. septembri 2018. a määruses nr 22 „Riigipiiri valvamise korraldamiseandmekogu põhimäärus“
tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 1lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Andmekogu pidamise eesmärk on reageeriva ressurssi planeerimine ja haldamine ning riigipiiri valvamine,
piirirežiimi tagamine ning piiriolukorrast ülevaate saamine, sealhulgas piirirahu hoidmine, et avastada
ebaseaduslikke piiriületusi, tuvastada objekte ja tõkestada piiriülest kuritegevust.“;

2)paragrahvi 7lõiget 2 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

„14)riigi personali ja palgaarvestuse andmekogu.“.

§ 3. Siseministri10. detsembri 2015. a määruse nr 71 „Viisaregistri põhimäärus“ muutmine

Siseministri10. detsembri 2015. a määruses nr 71 „Viisaregistri põhimäärus“ tehaksejärgmised muudatused:

1)paragrahvi 3tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1)Andmekogu vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi vastutavtöötleja).

(2) Andmekogu volitatud töötlejad onKaitsepolitseiamet, Välisministeerium ning Siseministeeriumi
infotehnoloogia-ja arenduskeskus (edaspidi volitatud töötleja).“;

2)paragrahvi 4lõikest 2, §-st 15, § 20 lõikest 7, § 21 lõigetest 1 ja 2 ning § 25 lõikest 2jäetakse välja tekstiosa
„Politsei- ja Piirivalveamet, “ vastavas käändes;

3)paragrahvi 20lõikest 2 jäetakse välja sõnad „ning Politsei- ja Piirivalveameti“.

§4. Siseministri 22. detsembri 2009. a määruse nr 93 „Schengeniinfosüsteemi riikliku registri pidamise
põhimäärus“ muutmine

Siseministri22. detsembri 2009. a määruses nr 93 „Schengeni infosüsteemi riiklikuregistri pidamisepõhimäärus“
tehakse järgmisedmuudatused:

1)määruse pealkirisõnastatakse järgmiselt:

„Schengeni infosüsteemi riikliku registri põhimäärus“;

2)määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:
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„Määruskehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 20 lõike 2 alusel.“;

3)paragrahvi 4tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registripidamise eesmärk on tagada turvalisus Euroopa Liidu vabadusel, turvalisusel jaõigusel rajaneval
alal, tagada kiire ja tõrgeteta teabevahetus liikmesriikidevahel, et tuvastada isikud, kes kujutavad ohtu avalikule
korrale jajulgeolekule, tuvastada kolmanda riigi kodanikud, kellele on kehtestatudsissesõidukeeld, ning
lihtsustada politseikoostööd ja kriminaalasjades tehtavatõigusalast koostööd.

(2) Register onpiiratud juurdepääsuga ja registrisse kantud andmed on ette nähtudasutusesiseseks
kasutamiseks.“;

4)paragrahvi 7 tekstsõnastatakse järgmiselt:

„Register vahetab andmeid järgmiste andmekogudega:
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