OŠ ALOJZA GRADNIKA DOBROVO, Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo
Tel: 05 398 80 00, e-pošta: info@os-dobrovo.si

KATALOG EVIDENC, ZBIRK IN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
PODATKI O UPRAVLJAVCU:

Naziv ali ime:

OŠ Alojza Gradnika Dobrovo

Naslov:

Trg 25. maja 9, 5212 Dobrovo

Elektronska pošta:

info@os-dobrovo.si

Telefon:

05 398 80 00
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SPLOŠNO:
Zbirka podatkov o kadrovski evidenci
Evidenca o stroških dela
Evidenca o izrabi delovnega časa
Evidenca s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom
Zbirka podatkov o poškodbah pri delu
Zbirka podatkov opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledov zaposlenih
Evidenca o videonadzoru

II.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

OSNOVNA ŠOLA:
Zbirka podatkov o učencih vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših
Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah
Zbirka podatkov o gibalnih sposobnosti in morfoloških značilnosti učencev
Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
Zbirka podatkov o evidenci prijavljenih učencev na šolsko prehrano
Zbirka podatkov o evidenci plačil staršev

III.
14.
15.
16.
17.

VRTEC:
Zbirka podatkov o vpisanih in vključenih otrocih v vrtec in njihovih starših
Zbirka podatkov o otrocih, ki potrebujejo svetovanje oz. pomoč v vrtcu
Zbirka podatkov o evidenci plačil staršev
Zbirka podatkov o upravičencih do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna

I. SPLOŠNO
Naziv zbirke

1. ZBIRKA PODATKOV O KADROVSKI EVIDENCI

Namen obdelave
osebnih podatkov

Urejanje delovnih razmerij

Kategorije
posameznikov, na katere Zaposleni (delavci zavoda), delavci, ki delajo po podjemnih pogodbah,
se nanašajo osebni
delavci, ki delajo preko študentskega servisa.
podatki v zbirki
Vrste osebnih podatkov
v zbirki

ime in priimek delavca, naslov stalnega, in če je začasnega prebivališča delavca,
rojstni podatki, matična številka, davčna številka, telefonska številka delavca,
elektronski naslov delavca, datum, kraj, občina in država rojstva, državljanstvo,
banka in številka bančnega računa, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna
usposobljenost, datum sklenitve delovnega razmerja, delovno mesto, delovni čas,
zavarovalna doba, oblika delovnega razmerja, poskusno delo, podatki o invalidnosti,
podatki o delovnem razmerju, podatki o napredovanju delavca, podatki o delu
delavca in ukrepih iz dela, podatki o delu delavca, ki dela preko programa javnih del,
podatki o sorodnikih, če so zavarovani po osebni, ki je v delovnem razmerju (ime in
priimek, sorodstveno razmerje, matična številka, davčna številka), datum
prenehanja delovnega razmerja in razlog prenehanja; Evidenca o delu po pogodbah
o delu, podjemnih pogodbah in delu preko študentskega servisa: ime in priimek,
matična številka, davčna številka, banka in številka osebnega računa, stalno in če je
začasno prebivališče, število ur tedensko, podatki o vrsti dela.

Kategorije uporabnikov,
ki so jim bili ali jim bodo
razkriti osebni podatki

Ravnatelj, tajnica zavoda in računovodja zavoda, zaupnik v zavodu
reprezentativnega sindikata ob prisotnosti ali s pisnim dovoljenjem delavca;
ZZZS, ZPIZ, pristojno Ministrstvo, IRSD, Finančni urad, zunanji obdelovalci

Informacije o prenosih
osebnih podatkov v
tretjo državo ali
mednarodno
organizacijo

/

Rok hrambe

Izvirne listine iz 14., 17. in 19. člena ZEPDSV se hranijo kot listine trajne
vrednosti, ostali podatki in dokumenti pa toliko časa, kolikor je to potrebno
za uresničevanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja in v zvezi z
delovnim razmerjem.

Informacije o obstoju
pravic posameznika, da
lahko zahteva dostop do
osebnih podatkov in
popravek ali izbris
osebnih podatkov ali
omejitev, ali obstoj
pravice do ugovora
obdelavi in pravice do
prenosljivosti podatkov

Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj,
in ko so za to izpolnjeni pogoji skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu
podatkov, pravice do popravkov, izbrisa ali omejitve obdelave.

Pravna podlaga za
obdelavo osebnih
podatkov

Pogodba o zaposlitvi, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o evidencah na
področju dela in socialne varnosti, Zakon o dohodnini, Zakon o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Naziv zbirke

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA

Namen obdelave
osebnih podatkov

Izplačila z zvezi z delom

Kategorije
posameznikov, na katere Zaposleni (delavci zavoda), delavci, ki delajo po podjemni pogodbi, delavci,
se nanašajo osebni
delavci, ki delajo preko študentskega servisa
podatki v zbirki
Vrste osebnih podatkov
v zbirki

Ime in priimek delavca, naslov stalnega ali začasnega bivališča, rojstni
podatki, matična številka, davčna številka, davčna izpostava, skupina davčne
olajšave, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna
usposobljenost, delovno mesto, zavarovalna doba, številka osebnega računa
in banka, plačni razred; podatki o delovnem času: število ur, število skupaj
opravljenih ur, število skupaj neopravljenih ur z nadomestilom plače v breme
zavoda, število skupaj neopravljenih ur z nadomestilom plače v breme
drugih in zavoda za zdravstveno zavarovanje, število neopravljenih ur brez
nadomestila plače, število ur, daljših od polnega delovnega časa; Podatki o
plačah: izplačane plače za delo s polnim, krajšim delovnim časom, nadurno
delo, začasna nezmožnost za delo, drugo; drugi prejemki: solidarnostne
pomoči, odpravnine, jubilejne nagrade, regres, drugo; Podatki o izplačilih po
pogodbah o delu, avtorskih pogodbah in za delo preko študentskega servisa.

Kategorije uporabnikov,
ki so jim bili ali jim bodo
razkriti osebni podatki

Ravnatelj, računovodja zavoda, zaupnik v zavodu reprezentativnega
sindikata ob prisotnosti ali s pisnim dovoljenjem delavca; ZZZS, ZPIZ,
pristojno Ministrstvo, IRSD, Finančni urad, zunanji obdelovalci

Informacije o prenosih
osebnih podatkov v
tretjo državo ali
mednarodno
organizacijo

/

Rok hrambe

Skladno z zakonodajo

Informacije o obstoju
pravic posameznika, da
lahko zahteva dostop do
osebnih podatkov in
popravek ali izbris
osebnih podatkov ali
omejitev, ali obstoj
pravice do ugovora
obdelavi in pravice do
prenosljivosti podatkov

Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj,
in ko so za to izpolnjeni pogoji skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu
podatkov, pravice do popravkov, izbrisa ali omejitve obdelave.

Pravna podlaga za
obdelavo osebnih
podatkov

Pogodba o zaposlitvi, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o evidencah na
področju dela in socialne varnosti, Zakon o dohodnini, Zakon o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Naziv zbirke

3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

Namen obdelave
osebnih podatkov

Urejanje delovnih razmerij

Kategorije
Zaposleni.
posameznikov, na katere
se nanašajo osebni
podatki v zbirki
Vrste osebnih podatkov
v zbirki

ime in priimek delavca, organizacijska enota zaposlitve, delovno mesto,
dnevna prisotnost na delovnem mestu (podatke o številu ur, skupno število
opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim
časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene
ure v času nadurnega dela, koriščenje nadur, letni dopust, izredni dopust,
boleznina), neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz
sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za
katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali
delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za
katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem
mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih
je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.

Kategorije uporabnikov,
ki so jim bili ali jim bodo
razkriti osebni podatki

Ravnatelj, računovodja zavoda, zaupnik v zavodu reprezentativnega
sindikata ob prisotnosti ali s pisnim dovoljenjem delavca; ZZZS, ZPIZ,
pristojno Ministrstvo, IRSD, Finančni urad, zunanji obdelovalci

Informacije o prenosih
osebnih podatkov v
tretjo državo ali
mednarodno
organizacijo

/

Rok hrambe

Skladno z zakonodajo

Informacije o obstoju
pravic posameznika, da
lahko zahteva dostop do
osebnih podatkov in
popravek ali izbris
osebnih podatkov ali
omejitev, ali obstoj
pravice do ugovora
obdelavi in pravice do
prenosljivosti podatkov

Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj,
in ko so za to izpolnjeni pogoji skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu
podatkov, pravico do popravkov, izbrisa ali omejitve obdelave.

Pravna podlaga za
obdelavo osebnih
podatkov

Pogodba o zaposlitvi, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o evidencah na
področju dela in socialne varnosti, Zakon o dohodnini, Zakon o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Naziv zbirke

4. EVIDENCA S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA
PRED POŽAROM

Namen obdelave
Urejanje delovnih razmerij, varno delo
osebnih podatkov
Kategorije
Zaposleni.
posameznikov, na katere
se nanašajo osebni
podatki v zbirki
Vrste osebnih podatkov
v zbirki

Podatki o delodajalcu: ime delodajalca, naslov delodajalca, matična številka
delodajalca iz PRS, davčna številka delodajalca, število zaposlenih; Podatki
o delavcu: osebno ime, rojstni datum, delovno mesto.

Kategorije uporabnikov,
ki so jim bili ali jim bodo
razkriti osebni podatki

Ravnatelj, tajnica, izvajalec varstva pri delu, Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Informacije o prenosih
osebnih podatkov v
tretjo državo ali
mednarodno
organizacijo

/

Rok hrambe
Informacije o obstoju
pravic posameznika, da
lahko zahteva dostop do
osebnih podatkov in
popravek ali izbris
osebnih podatkov ali
omejitev, ali obstoj
pravice do ugovora
obdelavi in pravice do
prenosljivosti podatkov

Skladno z zakonodajo
Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Pravna podlaga za
obdelavo osebnih
podatkov

Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik
o požarnem redu, Izjava varnosti z oceno tveganja

NAZIV ZBIRKE

5. ZBIRKA PODATKOV O POŠKODBAH PRI DELU

Namen obdelave
osebnih podatkov

Pregled poškodb pri delu

Kategorije
Zaposleni v zavodu
posameznikov, na katere
se nanašajo osebni
podatki v zbirki
Vrste osebnih podatkov
v zbirki

Ime in priimek, rojstni podatki, matična številka, davčna številka, naslov
stalnega ali začasnega bivališča, šolska izobrazba, strokovna izobrazba,
delovno mesto, delovni čas, zavarovalna doba, podatki o poškodbi delavca
pri delu, podatki o vzroku poškodbe pri delu, podatki o uporabi osebnih
varovalnih ukrepov, podatki o delu delavca in ukrepih iz dela.

Kategorije uporabnikov,
ki so jim bili ali jim bodo
razkriti osebni podatki

ravnateljica, tajnica, ZZZS, ZPIZ, IRSD, zunanji obdelovalci

Informacije o prenosih
osebnih podatkov v
tretjo državo ali
mednarodno
organizacijo

/

Rok hrambe

Skladno z zakonodajo

Informacije o obstoju
pravic posameznika, da
lahko zahteva dostop do
osebnih podatkov in
popravek ali izbris
osebnih podatkov ali
omejitev, ali obstoj
pravice do ugovora
obdelavi in pravice do
prenosljivosti podatkov

Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Pravna podlaga za
obdelavo osebnih
podatkov

Zakon, privolitev

NAZIV ZBIRKE

6. ZBIRKA PODATKOV OPRAVLJENIH PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH
PREGLEDOV ZAPOSLENIH

Namen obdelave
Urejanje delovnih razmerij
osebnih podatkov
Kategorije
Zaposleni.
posameznikov, na katere
se nanašajo osebni
podatki v zbirki
Vrste osebnih podatkov
v zbirki

Podatki o delodajalcu: ime delodajalca, naslov delodajalca, davčna številka
delodajalca, šifra dejavnosti;
Podatki o delavcu: ime in priimek delavca, naslov stalnega in če je začasnega
prebivališča delavca, rojstni podatki, matična številka, izobrazba, poklic, kdaj
je opravil zadnji preventivni zdravstveni pregled, delovno mesto, podatki
ocene tveganja za delavca, delovna oprema, predmeti dela, izpostavljenost
tveganjem delavca, osebna varovalna oprema, zdravstvene zahteve, ki jih
mora delavec izpolnjevati, ocena tveganja, datum napotitve, zmožnost za
delo.

Kategorije uporabnikov,
ki so jim bili ali jim bodo
razkriti osebni podatki

Ravnatelj, tajnica, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ZPIZ, osebni
zdravnik delavca, medicina dela

Informacije o prenosih
osebnih podatkov v
tretjo državo ali
mednarodno
organizacijo

/

Rok hrambe

Skladno z zakonodajo

Informacije o obstoju
pravic posameznika, da
lahko zahteva dostop do
osebnih podatkov in
popravek ali izbris
osebnih podatkov ali
omejitev, ali obstoj
pravice do ugovora
obdelavi in pravice do
prenosljivosti podatkov

Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Pravna podlaga za
obdelavo osebnih
podatkov

Zakon, privolitev

Naziv zbirke

7. EVIDENCA O VIDEONADZORU

Namen obdelave
osebnih podatkov

Varnost ljudi in premoženja ter zagotavljanja nadzora vstopa in izstopa v ali iz
službenih prostorov.

Kategorije
Učenci, zaposleni, obiskovalci.
posameznikov, na katere
se nanašajo osebni
podatki v zbirki
Vrste osebnih podatkov
v zbirki

Posnetek posameznika

Kategorije uporabnikov,
ki so jim bili ali jim bodo
razkriti osebni podatki

Pooblaščeni delavci OŠ Alojza Gradnika Dobrovo
Ministrstvo za notranje zadeve (policija) v primeru tatvin oz. drugih hujših
kršitev.

Informacije o prenosih
osebnih podatkov v
tretjo državo ali
mednarodno
organizacijo

/

Rok hrambe
Informacije o obstoju
pravic posameznika, da
lahko zahteva dostop do
osebnih podatkov in
popravek ali izbris
osebnih podatkov ali
omejitev, ali obstoj
pravice do ugovora
obdelavi in pravice do
prenosljivosti podatkov

V skladu s pravilnikom o video nadzori
Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj,
in ko so za to izpolnjeni pogoji skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu
podatkov, pravice do izbrisa ali omejitve obdelave.

Pravna podlaga za
obdelavo osebnih
podatkov

Splošna uredba o varstvu podatkov, Zakon o varstvu osebnih podatkov.

II. OSNOVNA ŠOLA
Naziv zbirke
Namen obdelave
osebnih podatkov

8. ZBIRKA PODATKOV O UČENCIH, VPISANIH V OSNOVNO ŠOLO IN
NJIHOVIH STARŠIH
Vodenje postopka sprejema in vključitve otroka v šolo, izobraževanje in
izpopolnjevanje učencev, spremljanje njihovega razvoja in napredovanja,
svetovanje in obveščanje ter za nemoten potek dela šole

Kategorije
Učenci in starši oz. zakoniti zastopniki
posameznikov, na katere
se nanašajo osebni
podatki v zbirki
Vrste osebnih podatkov
v zbirki

Podatki o učencih: ime in priimek, EMŠO, spol, datum, kraj in država rojstva,
naslov prebivališča, državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih
poznavanje je nujno za delo z učencem; Podatki o starših oziroma zakonitem
zastopniku: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero
je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli.

Kategorije uporabnikov,
ki so jim bili ali jim bodo
razkriti osebni podatki

Ravnatelj, svetovalna služba, tajnica zavoda, razredniki v obsegu, kot ga
določajo predpisani obrazci za potrebe šolske dokumentacije in učitelji
športne vzgoje in razredniki razredne stopnje, v obsegu, kot ga določa
športno-vzgojni karton; zunanji obdelovalci

Informacije o prenosih
osebnih podatkov v
tretjo državo ali
mednarodno
organizacijo

/

Rok hrambe
Informacije o obstoju
pravic posameznika, da
lahko zahteva dostop do
osebnih podatkov in
popravek ali izbris
osebnih podatkov ali
omejitev, ali obstoj
pravice do ugovora
obdelavi in pravice do
prenosljivosti podatkov

Skladno z zakonodajo
Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj,
in ko so za to izpolnjeni pogoji skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu
podatkov, pravice do popravkov, izbrisa ali omejitve obdelave.

Pravna podlaga za
obdelavo osebnih
podatkov

Zakon o osnovni šoli, privolitev

NAZIV ZBIRKE

9. ZBIRKA PODATKOV O NAPREDOVANJU UČENCEV, IZDANIH SPRIČEVALIH
IN DRUGIH LISTINAH

Namen obdelave
Spremljanje razvoja učencev in napredovanja
osebnih podatkov
Kategorije
Učenci in starši oz. zakoniti zastopniki
posameznikov, na katere
se nanašajo osebni
podatki v zbirki
Vrste osebnih podatkov
v zbirki

Podatki o učencih: ime in priimek, EMŠO, spol, datum, kraj in država rojstva,
naslov prebivališča, državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih
poznavanje je nujno za delo z učencem; Podatki o starših oziroma zakonitem
zastopniku: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na
katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli,
podatke o napredovanju učenca, izdanih spričevalih

Kategorije uporabnikov,
ki so jim bili ali jim bodo
razkriti osebni podatki

Ravnatelj, svetovalna služba, Tajnica zavoda, razredniki; zunanji obdelovalci

Informacije o prenosih
osebnih podatkov v
tretjo državo ali
mednarodno
organizacijo

/

Rok hrambe

Skladno z zakonodajo

Informacije o obstoju
pravic posameznika, da
lahko zahteva dostop do
osebnih podatkov in
popravek ali izbris
osebnih podatkov ali
omejitev, ali obstoj
pravice do ugovora
obdelavi in pravice do
prenosljivosti podatkov

Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Pravna podlaga za
obdelavo osebnih
podatkov

Zakon, privolitev

Naziv zbirke
Namen obdelave
osebnih podatkov

10. ZBIRKA PODATKOV O GIBALNIH IN MORFOLOŠKIH ZNAČILNOSTIH
UČENCEV
Spremljanje gibalne in morfološke značilnosti učenca

Kategorije
Učenci
posameznikov, na katere
se nanašajo osebni
podatki v zbirki
Vrste osebnih podatkov
v zbirki

Podatki o učencih: ime in priimek, EMŠO, spol, datum, kraj in država rojstva,
naslov prebivališča, državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih
poznavanje je nujno za delo z učencem, podatke o gibalnih sposobnostih in
morfoloških značilnostih učenca, ki se nanašajo na: telesno višino,
voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč,
koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično
vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v
submaksimalnem kontinuiranem naprezanju

Kategorije uporabnikov,
ki so jim bili ali jim bodo
razkriti osebni podatki

Ravnatelj, svetovalna služba, učitelji športne vzgoje in razredniki za razredno
stopnjo

Informacije o prenosih
osebnih podatkov v
tretjo državo ali
mednarodno
organizacijo

/

Rok hrambe

Skladno z zakonodajo

Informacije o obstoju
pravic posameznika, da
lahko zahteva dostop do
osebnih podatkov in
popravek ali izbris
osebnih podatkov ali
omejitev, ali obstoj
pravice do ugovora
obdelavi in pravice do
prenosljivosti podatkov

Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Pravna podlaga za
obdelavo osebnih
podatkov

Zakon, privolitev

NAZIV ZBIRKE
Namen obdelave
osebnih podatkov

11. ZBIRKA PODATKOV O UČENCIH, KI POTREBUJEJO POMOČ OZIROMA
SVETOVANJE
Pomoč in svetovanje učencem

Kategorije
Učenci
posameznikov, na katere
se nanašajo osebni
podatki v zbirki
Vrste osebnih podatkov
v zbirki

Podatki o učencih: ime in priimek, EMŠO, spol, datum, kraj in država rojstva,
naslov prebivališča, državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih
poznavanje je nujno za delo z učencem.
Podatki o starših oziroma zakonitem zastopniku: ime in priimek, naslov
prebivališča, telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna
sporočila v času, ko je učenec v šoli.
Podatki o družinski in socialni anamnezi, razvojni anamnezi, strokovno
interpretiranih rezultatih diagnostičnih postopkov, podatki o postopkih
strokovne pomoči oziroma svetovanja, dokumentacijo v zvezi s postopkom
usmerjanja učenca s posebnimi potrebami, strokovna mnenja drugih
inštitucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih inštitucij, svetovalnih
centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic.

Kategorije uporabnikov,
ki so jim bili ali jim bodo
razkriti osebni podatki

Svetovalna delavka, strokovni delavci, vendar samo v primeru, če je to
potrebno za njihovo nadaljnje delo z učencem in za dosego namena
postopka nudenja pomoči oziroma svetovanja; ravnatelj, kadar je to
potrebno za izvajanje njegove funkcije oziroma opravljanje njegovih nalog;
strokovna skupina, ki pripravlja individualizirani program za otroke s
posebnimi potrebami

Informacije o prenosih
osebnih podatkov v
tretjo državo ali
mednarodno
organizacijo

/

Rok hrambe

Skladno z zakonodajo

Informacije o obstoju
pravic posameznika, da
lahko zahteva dostop do
osebnih podatkov in
popravek ali izbris
osebnih podatkov ali
omejitev, ali obstoj
pravice do ugovora
obdelavi in pravice do
prenosljivosti podatkov

Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Pravna podlaga za
obdelavo osebnih
podatkov

Zakon, privolitev

Naziv zbirke

12. ZBIRKA PODATKOV O EVIDENCI PRIJAVLJENIH UČENCEV NA ŠOLSKO
PREHRANO
Namen obdelave osebnih Šolska prehrana učencev
podatkov
Kategorije
posameznikov, na katere
se nanašajo osebni
podatki v zbirki

Učenci in starši oz. zakoniti zastopniki

Vrste osebnih podatkov v ime in priimek ter naslov, EMŠO, naziv šole, razred, ime in priimek staršev
ter naslov, številka odločbe, ki je podlaga za upravičenost do subvencije za
zbirki
malico oziroma kosilo, datum nastopa pravice in obdobje upravičenosti do
otroškega dodatka oziroma subvencije za malico oziroma kosilo, višina
subvencije za malico oziroma subvencije za kosilo, podatek o namestitvi v
dom za učence oziroma v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami, podatek o namestitvi v rejniško
družino in podatek, da je učenec prosilec za azil, datum prijave na malico
oziroma kosilo, vrsta obrokov šolske prehrane, na katere je prijavljen, število
in datum prevzetih in odjavljenih obrokov.
Kategorije uporabnikov,
ki so jim bili ali jim bodo
razkriti osebni podatki

Računovodstvo zavoda, zunanji obdelovalci.

Informacije o prenosih
osebnih podatkov v
tretjo državo ali
mednarodno
organizacijo

/

Rok hrambe

Skladno z zakonodajo

Informacije o obstoju
pravic posameznika, da
lahko zahteva dostop do
osebnih podatkov in
popravek ali izbris
osebnih podatkov ali
omejitev, ali obstoj
pravice do ugovora
obdelavi in pravice do
prenosljivosti podatkov

Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj,
in ko so za to izpolnjeni pogoji skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu
podatkov, pravice do popravkov, izbrisa ali omejitve obdelave.

Pravna podlaga za
obdelavo osebnih
podatkov

Zakon, privolitev

NAZIV ZBIRKE

13. ZBIRKA PODATKOV O EVIDENCI PLAČIL STARŠEV

Namen obdelave osebnih Plačila staršev
podatkov
Kategorije
Učenci in njihovi starši oz. Zakoniti zastopniki
posameznikov, na katere
se nanašajo osebni
podatki v zbirki
Vrste osebnih podatkov v Podatki o učencih: ime in priimek, EMŠO, spol, datum, kraj in država rojstva,
zbirki
naslov prebivališča, državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih
poznavanje je nujno za delo z učencem; Podatki o starših oziroma zakonitem
zastopniku: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, davčna
številka.
Kategorije uporabnikov,
ki so jim bili ali jim bodo
razkriti osebni podatki

Računovodstvo zavoda, zunanji obdelovalci.

Informacije o prenosih
osebnih podatkov v
tretjo državo ali
mednarodno
organizacijo

/

Rok hrambe

Skladno z zakonodajo

Informacije o obstoju
pravic posameznika, da
lahko zahteva dostop do
osebnih podatkov in
popravek ali izbris
osebnih podatkov ali
omejitev, ali obstoj
pravice do ugovora
obdelavi in pravice do
prenosljivosti podatkov

Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj,
in ko so za to izpolnjeni pogoji skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu
podatkov, pravice do popravkov, izbrisa ali omejitve obdelave.

Pravna podlaga za
obdelavo osebnih
podatkov

Zakon, privolitev

III. VRTEC
Naziv zbirke

14. ZBIRKA PODATKOV O VPISANIH IN VKLJUČENIH OTROCIH V VRTEC IN
NJIHOVIH STARŠIH
Namen obdelave osebnih Vodenje postopka sprejema in vključitve otroka v program vrtca
podatkov
Kategorije
posameznikov, na katere
se nanašajo osebni
podatki v zbirki

Otroci in starši oz. zakoniti zastopniki

Vrste osebnih podatkov v Vpisani otroci: osebno ime ter naslov stalnega in začasnega prebivališča otroka in
staršev, datum rojstva in spol otroka, EMŠO otrok in staršev, šifro otroka, datum
zbirki

vpisa otroka v vrtec, naslov za stike, telefonsko številko staršev ali naslov
elektronske pošte in druge podatke, ki so potrebni za ugotavljanje izpolnjevanja
kriterijev za sprejem otroka, ki jih je določila občina.
Vključeni otroci: osebno ime ter naslov prebivališča otroka in staršev, datum rojstva
in spol otroka, EMŠO otrok in staršev, datum vključitve otroka v vrtec, zdravstvene
posebnosti otroka, ki izhajajo iz potrdila pediatra ali specialista, naslov za stike,
telefonsko številko osebe ali naslov elektronske pošte osebe, ki je vzgojitelju
dosegljiva med otrokovim bivanjem v vrtcu in podatke o prisotnosti otrok v vrtcu
Podatki o družinski in socialni anamnezi, razvojni anamnezi, strokovno
interpretiranih rezultatih diagnostičnih postopkov, podatki o postopkih
strokovne pomoči oziroma svetovanja, dokumentacijo v zvezi s postopkom
usmerjanja učenca s posebnimi potrebami, strokovna mnenja drugih
inštitucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih inštitucij, svetovalnih centrov
oziroma vzgojnih posvetovalnic.

Kategorije uporabnikov,
ki so jim bili ali jim bodo
razkriti osebni podatki

Svetovalna delavka, zunanji obdelovalci.

Informacije o prenosih
osebnih podatkov v
tretjo državo ali
mednarodno
organizacijo

/

Rok hrambe
Informacije o obstoju
pravic posameznika, da
lahko zahteva dostop do
osebnih podatkov in
popravek ali izbris
osebnih podatkov ali
omejitev, ali obstoj
pravice do ugovora
obdelavi in pravice do
prenosljivosti podatkov
Pravna podlaga za
obdelavo osebnih
podatkov

Skladno z zakonodajo
Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj,
in ko so za to izpolnjeni pogoji skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu
podatkov, pravice do popravkov, izbrisa ali omejitve obdelave.

Zakon, privolitev

Naziv zbirke

15. ZBIRKA PODATKOV O OTROCIH, KI POTREBUJEJO SVETOVANJE OZ.
POMOČ V VRTCU
Namen obdelave osebnih Pomoč in svetovanju otrokom
podatkov
Kategorije
posameznikov, na katere
se nanašajo osebni
podatki v zbirki

Otroci in starši oz. zakoniti zastopniki

Vrste osebnih podatkov v Vpisani otroci: osebno ime ter naslov stalnega in začasnega prebivališča
otroka in staršev, datum rojstva in spol otroka, EMŠO otrok in staršev, šifro
zbirki
otroka, datum vpisa otroka v vrtec, naslov za stike, telefonsko številko
staršev ali naslov elektronske pošte in druge podatke, ki so potrebni za
ugotavljanje izpolnjevanja kriterijev za sprejem otroka, ki jih je določila
občina.
Vključeni otroci: osebno ime ter naslov prebivališča otroka in staršev, datum
rojstva in spol otroka, EMŠO otrok in staršev, datum vključitve otroka v
vrtec, zdravstvene posebnosti otroka, ki izhajajo iz potrdila pediatra ali
specialista, naslov za stike, telefonsko številko osebe ali naslov elektronske
pošte osebe, ki je vzgojitelju dosegljiva med otrokovim bivanjem v vrtcu in
podatke o prisotnosti otrok v vrtcu
Kategorije uporabnikov,
ki so jim bili ali jim bodo
razkriti osebni podatki

Ravnatelj, tajnica, ustanovitelj, zunanji obdelovalci.

Informacije o prenosih
osebnih podatkov v
tretjo državo ali
mednarodno
organizacijo

/

Rok hrambe

Skladno z zakonodajo

Informacije o obstoju
pravic posameznika, da
lahko zahteva dostop do
osebnih podatkov in
popravek ali izbris
osebnih podatkov ali
omejitev, ali obstoj
pravice do ugovora
obdelavi in pravice do
prenosljivosti podatkov

Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj,
in ko so za to izpolnjeni pogoji skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu
podatkov, pravice do popravkov, izbrisa ali omejitve obdelave.

Pravna podlaga za
obdelavo osebnih
podatkov

Zakon, privolitev

Naziv zbirke

16. ZBIRKA PODATKOV O EVIDENCI PLAČIL STARŠEV

Namen obdelave osebnih Plačila staršev
podatkov
Kategorije
posameznikov, na katere
se nanašajo osebni
podatki v zbirki

Otroci in starši oz. zakoniti zastopniki

Vrste osebnih podatkov v Vpisani otroci: osebno ime ter naslov stalnega in začasnega prebivališča
otroka in staršev, datum rojstva in spol otroka, EMŠO otrok in staršev, šifro
zbirki
otroka, datum vpisa otroka v vrtec
Vključeni otroci: osebno ime ter naslov prebivališča otroka in staršev, datum
rojstva in spol otroka, EMŠO otrok in staršev, datum vključitve otroka v vrtec
in podatke o prisotnosti otrok v vrtcu
Podatke o višini mesečnih plačil in mesečnih plačilih
Kategorije uporabnikov,
ki so jim bili ali jim bodo
razkriti osebni podatki

Računovodstvo zavoda, ustanovitelj, zunanji obdelovalci.

Informacije o prenosih
osebnih podatkov v
tretjo državo ali
mednarodno
organizacijo

/

Rok hrambe

Skladno z zakonodajo

Informacije o obstoju
pravic posameznika, da
lahko zahteva dostop do
osebnih podatkov in
popravek ali izbris
osebnih podatkov ali
omejitev, ali obstoj
pravice do ugovora
obdelavi in pravice do
prenosljivosti podatkov

Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj,
in ko so za to izpolnjeni pogoji skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu
podatkov, pravice do popravkov, izbrisa ali omejitve obdelave.

Pravna podlaga za
obdelavo osebnih
podatkov

Zakon, privolitev

Naziv zbirke

17. ZBIRKA PODATKOV O UPRAVIČENCIH DO SOFINANCIRANJA PLAČIL
STARŠEV IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA

Namen obdelave osebnih Starši, ki so upravičeni do sofinanciranja plačil staršev za vrtec iz državnega
podatkov
proračuna
Kategorije
posameznikov, na katere
se nanašajo osebni
podatki v zbirki

Otroci in starši oz. zakoniti zastopniki

Vrste osebnih podatkov v osebno ime in naslov prebivališča otrok in staršev, EMŠO otrok in staršev,
zbirki
navedba programa in vrtca, v katerega je vključen otrok, datum vključitve
otrok v programe vrtca, podatke o ceni programa, v katerega so vključeni
mlajši otroci, ki so oproščeni plačila, podatek o višini plačila staršev v
odstotku od cene programa, ki je določen z odločbo pristojnega centra za
socialno delo, datum izpisa otroka iz vrtca.
Kategorije uporabnikov,
ki so jim bili ali jim bodo
razkriti osebni podatki

Računovodstvo zavoda, svetovalna služba, ustanovitelj, pristojno
ministrstvo, zunanji obdelovalci.

Informacije o prenosih
osebnih podatkov v
tretjo državo ali
mednarodno
organizacijo

/

Rok hrambe

Skladno z zakonodajo

Informacije o obstoju
pravic posameznika, da
lahko zahteva dostop do
osebnih podatkov in
popravek ali izbris
osebnih podatkov ali
omejitev, ali obstoj
pravice do ugovora
obdelavi in pravice do
prenosljivosti podatkov

Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj,
in ko so za to izpolnjeni pogoji skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu
podatkov, pravice do popravkov, izbrisa ali omejitve obdelave.

Pravna podlaga za
obdelavo osebnih
podatkov

Zakon, privolitev

