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KINNITATUD 

Direktori 

07.07.2020 

käskkirjaga  

nr 1-1/20-26 

 

Eesti Geoloogiafondi põhimäärus 

 

1. Üldsätted 

1.1. Eesti Geoloogiafond on Eesti Geoloogiateenistuse infosüsteem (edaspidi infosüsteem), 

mida peetakse maapõuealaste uurimis- ja uuringutööde kogumise, säilitamise ja 

kättesaadavaks tegemise eesmärgil. 

1.2. Infosüsteemi ametlik nimetus on Eesti Geoloogiafond. Infosüsteemi lühinimetus on EGF. 

1.3. Infosüsteemi inglisekeelne nimetus on Geological Archive. 

1.4. Infosüsteemi peetakse elektrooniliselt. Andmed on infosüsteemis digitaalsel kujul. 

1.5. Infosüsteemi turvaklass on K0T1S1, turbeaste on madal (L). 

 

2. Infosüsteemi vastutav töötleja 

2.1. Infosüsteemi vastutav töötleja on Eesti Geoloogiateenistus (edaspidi vastutav töötleja). 

2.2. Vastutava töötleja ülesanded: 

2.2.1. tagab infosüsteemi pidamise vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele; 

2.2.2. töötleb, väljastab ja säilitab andmeid; 

2.2.3. määrab infosüsteemi käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks 

andmekogu turvanõuded; 

2.2.4. tagab andmekogu andmetega seotud kasutajatoe; 

2.2.5. määrab teenuse omaniku ja peakasutaja; 

2.2.6. informeerib volitatud töötlejat aegsasti kavandatavatest muudatustest 

andmekogu pidamisel. 

 

3. Infosüsteemi volitatud töötleja 

3.1. Infosüsteemi volitatud töötleja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi 

volitatud töötleja). 

3.2. Volitatud töötleja ülesanded on: 

3.2.1. korraldab infosüsteemi majutamist ja infotehnoloogilist haldamist; 

3.2.2. korraldab infosüsteemi infrastruktuuri hankimise või rentimise ning arendustööde 
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tehnilise teostuse; 

3.2.3. rakendab meetmeid andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõuete 

tagamiseks ning korraldab infosüsteemi andmete kaitse, säilitamise, arhiveerimise 

ning varukoopiate tegemise; 

3.2.4. võtab andmete turvalisuse tagamiseks kasutusele infosüsteemi turvanõuetele 

vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning 

rakendab neid järjepidevalt; 

3.2.5. korraldab infosüsteemi kantud andmete säilitamise kehtestatud nõuete kohaselt; 

3.2.6. tagab infosüsteemi infotehnoloogilise kasutajatoe. 

 

4. Andmeandjad 

4.1. Infosüsteemi andmeandjad on: 

4.1.1. infosüsteemi vastutav töötleja; 

4.1.2. teabevaldajad AvTS §5 tähenduses, infosüsteemi vastutava töötlejaga kokkulepitud 

ulatuses; 

4.1.3. sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud infosüsteemi vastutava töötlejaga 

kokkulepitud ulatuses. 

 

5. Infosüsteemi kantavad andmed 

5.1. Infosüsteemi kantakse maapõuealaste uurimis- ja uuringutööde andmed digitaalselt 

aruande vormis vastavalt vastutava töötleja poolt kehtestatud korrale. 

5.2. Aruande kohta kantakse infosüsteemi: 

5.2.1. aruande unikaalne identifikaator; 

5.2.2. autor(id); 

5.2.3. nimetus eesti keeles; 

5.2.4. nimetus originaalkeeles; 

5.2.5. nimetus inglise keeles; 

5.2.6. aruande valmimise aasta; 

5.2.7. tellija; 

5.2.8. aruande koostanud juriidiline isik; 

5.2.9. valdkondade loetelu, mida aruanne käsitleb; 

5.2.10. aruandes käsitletavate maavarade nimetused; 

5.2.11. aruannet iseloomustavad märksõnad; 

5.2.12. maardla nimetus aruande esitamise hetkel (ajas muutumatu); 
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5.2.13. maardlate registrikaardi number (ajas muutumatu); 

5.2.14. kokkuvõte; 

5.2.15. unikaalne rahvusvaheline säiliku ID (DOI number); 

5.2.16. peakasutaja selgitav märkus; 

5.2.17. aruandes käsitletavat ala kirjeldav ruumikuju L-EST97 süsteemis; 

5.2.18. aruandega seotud failid. 

5.3. Andmeandjad kannavad infosüsteemi vähemalt aruande nimetuse, autori, valmimise aasta, 

valdkonna ja ruumikuju ning lisavad faili aruande tekstiga. 

5.4. Infosüsteemi kantud andmetel on informatiivne tähendus. 

 

6. Andmete kasutusse andmine 

6.1. Infosüsteemile on juurdepääs avaliku veebilahenduse kaudu, v.a andmete osas, mille 

kasutamist on seadusega või seadusega kehtestatud korras piiratud.  

6.2. Andmete üldisele kasutamisele on järgmised juurdepääsupiirangud: 

6.2.1. AvTS seadusega asutusesiseks kasutamiseks tunnistatud aruanded ja neid 

sisaldavad andmed; 

6.2.2. aruanded ja nendes sisalduvad andmed, mille juurdepääsu on piiranud vastutav 

töötleja lähtudes AvTS-st. 

6.3. Ligipääs juurdepääsupiiranguga aruannetele tagatakse: 

6.3.1. Eesti Geoloogiateenistuse töötajatele asutuse põhimäärusest tulenevate ülesannete 

täitmiseks töölepingu kehtimise ajal; 

6.3.2. punktis 4 nimetatud andmeandjatele nende poolt esitatud aruannetele. 

6.4. Isikuandmeid töödeldakse infosüsteemis ainult seaduses ja õigusaktides sätestatud alustel 

ja korras. 

 

7. Andmete säilitamine 

Infosüsteemis olevad andmed säilitatakse alaliselt. 

 

8. Järelevalve 

Järelevalvet infosüsteemi pidamise üle teevad infosüsteemi vastutav ja volitatud töötleja 

lähtuvalt oma pädevusest. 

 

9. Infosüsteemi pidamise rahastamine 
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Infosüsteemi pidamist rahastatakse riigieelarvest vastutavale ja volitatud töötlejale selleks 

otstarbeks eraldatud vahenditest. 

 

 

 

10. Infosüsteemi likvideerimise kord 

Infosüsteemi lõpetamise otsustab vastutav töötleja. Infosüsteemi lõpetamine toimub kooskõlas 

arhiiviseaduse nõuetega. 
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