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Tallinna infoturbe ja andmekaitse komisjoni
moodustamine ja komisjoni põhimäärus

Vastu võetud 09.01.2019 nr 2

Määrus kehtestatakse kohalikuomavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ja Tallinnapõhimääruse § 501lg-te
1-51alusel.

§ 1. Komisjonimoodustamine

 Moodustada Tallinna infoturbe ja andmekaitse komisjon (edaspidi komisjon),mis on Tallinna Linnavalitsuse
(edaspidi linnavalitsus) alatinekomisjon.

§ 2. Komisjonieesmärk

 Komisjoni eesmärk on koordineerida infoturbe- jaandmekaitsealast tegevust Tallinna ametiasutustes ja
hallatavates asutustes(edaspidi asutused).

§ 3. Komisjoniülesanded

 Komisjon:
 1)  hindab linnaasutuste infoturbe ja andmekaitse olukorda ning vajadusel planeerib tegevusedolukorra
parandamiseks;
 2)  kinnitab linnainfoturbe ja andmekaitse arengut tagava tegevuskava;
 3)  kujundab infoturbeja andmekaitse valdkonna kontseptuaalsed otsused ja juhised ning teeblinnapeale või
linnavalitsusele ettepaneku otsuste vastu võtmiseks;
 4)  analüüsib infoturbeja andmekaitse valdkonna kriitilisi probleeme ja nendega kaasnevaid mõjusidning pakub
lahendusi;
 5)  koostab ja annablinna asutustele praktilisi juhiseid infoturbe- ja andmekaitsealasteõigusnormide täitmiseks;
 6)  korraldab koolitusija tegevusi, et tõsta linna teenistujate teadlikkust infoturbe- jaandmekaitsealastest
nõuetest ja parimatest praktikatest;
 7)  korraldabjärelevalve tegemist infoturbe- ja andmekaitsealaste otsuste ja planeeritudtegevuste täitmise üle;
 8)  teeb linnasisekontrolöri teenistusele ettepanekuid asutuste infoturbe- jaandmekaitsealase tegevuse
kontrollimiseks ning kujundab tegevused järelevalvetulemuste põhjal;
 9)  teeb järelevalvet Tallinnakriisikomisjoni määratletud kriitilise informatsiooni infrastruktuuri
infoturbetoimimise üle.

§ 4. Komisjoniõigused

 Komisjonil on õigus:
 1)  saada asutustelttööks vajalikke dokumente ja teavet;
 2)  kaasata spetsialisteja eksperte ning moodustada töörühmi teemade käsitlemiseks. Töörühmade ülasenneon
kujundada ja komisjonile ette valmistada seisukohad ja otsused komisjonitegevusvaldkondades;
 3)  teha ettepanekuidinfoturbe- ja andmekaitsevaldkondade koolituste korraldamiseks;
 4)  esitadalinnavalitsusele ettepanekuid komisjoni pädevusse kuuluvates küsimustes.

§ 5. Komisjoni töökorraldamine

 (1) Komisjoni töövormikson koosolek. Komisjoni korralised koosolekud toimuvad vajadusel, kuid
vähemaltkaks korda aastas.

 (2) Komisjoni korralisedkoosolekud kutsub kokku komisjoni esimees või aseesimees.
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 (3) Komisjon onotsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjonikoosseisust. Komisjon
teeb oma otsustused poolthäälte enamusega. Häältevõrdsuse korral on otsustav komisjoni esimehe hääl või tema
puudumiselaseesimehe hääl.

 (4) Komisjoni otsustusedprotokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning neile kirjutavadalla
komisjoni esimees ja sekretär. Protokolli kantakse koosoleku toimumise aegja koht, osavõtjate nimed, arutlusel
olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekudja vastuvõetud otsused, hääletustulemused, kui küsimus
otsustati hääletamiseteel, ning otsustajate või küsimuste algatajate eriarvamused.

 (5) Komisjoni tehniliseteenindamise tagab ja dokumente säilitab Tallinna Linnakantselei.

§ 6. Komisjonikoosseis

 (1) Komisjoni esimees onlinnapea ning aseesimees linnasekretär.

 (2) Komisjoni tööd juhibkomisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

 (3) Komisjoni koosseisukuuluvad linnasekretär, linna infoturbe juhtivspetsialist, linnaandmekaitsespetsialist,
linna infotehnoloogia direktor, linna õigusdirektor jalinna sisekontrolöri teenistuse esindaja.

 (4) Komisjoni esimehelja aseesimehel on õigus kutsuda komisjoni töös osalema isikuid, kes ei kuulukomisjoni
koosseisu.

§ 7. Komisjonisekretär

 (1) Komisjoni tehnilisttööd korraldab komisjoni sekretär.

 (2) Komisjoni sekretär:
 1)  teatab komisjoniliikmetele komisjoni koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra e-posti teelning
võimaldab tutvuda päevakorda puudutavate materjalidega hiljemalt viistööpäeva enne koosoleku toimumist;
 2)  protokollibkomisjoni koosolekuid;
 3)  haldab komisjonidokumente;
 4)  täidab muidkomisjoni esimehe ja aseesimehe antavaid ülesandeid.

§ 8. Komisjonitegevuse lõpetamine

 Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 9. Määrustekehtetuks tunnistamine

 Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
 1)  TallinnaLinnavalitsuse 15. detsembri 2010 määrus nr 104 �Tallinnalinna asutuste infoturbe põhimõtted";
 2)  TallinnaLinnavalitsuse 29. detsembri 2010 määrus nr 110 �Tallinnalinna asutuste infoturbe nõukogu
põhimäärus".

Taavi Aas
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär
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