Naziv zbirke: EVIDENCA VPISANIH IN EVIDENCA VKLJUČENIH OTROK
Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o vrtcih, privolitev staršev
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: otroci in starši
oziroma skrbniki otrok
Namen obdelave osebnih podatkov: zaradi vodenja postopka sprejema in vključitve otroka
v program vrtca; zaradi ustreznega dela z otrokom pri izvedbi programov, zaradi sodelovanja
s starši in zaradi spremljanja plačil staršev za program vrtca
Rok hrambe (neobvezno): podatki iz evidence vpisanih otrok se hranijo do vključitve otroka v
vrtec, ko se prenesejo v evidenco vključenih otrok, oziroma do izteka veljavnosti čakalnega
seznama; podatki iz evidence vključenih otrok se izbrišejo eno leto po izstopu otroka iz vrtca
Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP
(neobvezno): ni omejitev
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
-evidenca vpisanih otrok: osebno ime ter naslov stalnega in začasnega prebivališča otroka in
staršev; datum rojstva in spol otroka; EMŠO otrok in staršev; šifro 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
-evidenca vključenih otrok: 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 izhaja 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.
Uporabniki zbirke: organi oziroma organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov
pooblaščene z zakonom
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim
pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v
varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirni obliki
so v varovanih prostorih
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig ( s katero
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov
se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE
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Naziv zbirke: EVIDENCA PLAČIL STARŠEV
Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o vrtcih
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: otroci in starši
oziroma skrbniki otrok
Namen obdelave osebnih podatkov: spremljanje mesečnih plačil
Rok hrambe (neobvezno): podatki iz evidence se izbrišejo po izpolnitvi namena, zaradi
katerega so bili zbrani
Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP
(neobvezno): ni omejitev
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
-višina plačil staršev
-mesečna plačila staršev
Uporabniki zbirke: organi oziroma organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov
pooblaščene z zakonom
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim
pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v
varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirni obliki
so v varovanih prostorih
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig ( s katero
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov
se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE

2

Naziv zbirke: EVIDENCA OTROK, KI POTREBUJEJO SVETOVANJE OZIROMA POMOČ
Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o vrtcih, soglasje staršev oziroma otrokovih skrbnikov,
brez soglasja v primeru, ko je otrok v družini ogrožen in ga je potrebno zavarovati
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: otroci, ki po mnenju
svetovalne službe potrebujejo strokovno svetovanje oziroma pomoč
Namen obdelave osebnih podatkov: strokovno svetovanje oziroma pomoč otrokom
Rok hrambe (neobvezno): podatki iz evidence se izbrišejo eno leto po izpisu otroka iz vrtca
Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP
(neobvezno): ni omejitev
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
- družinska in socialna anamneza
- razvojna anamneza
- diagnostični postopki
- strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij,
svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic
Uporabniki zbirke: svetovalni delavci in drugi strokovni delavci, organi oziroma organizacije,
ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim
pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v
varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirni obliki
so v varovanih prostorih
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig ( s katero
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov
se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE
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Naziv zbirke: EVIDENCA UPRAVIČENCEV DO SOFINANCIRANJAPLAČIL STARŠEV IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA
Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o vrtcih
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: starši, ki so v skladu
z 32. členom Zakona o vrtcih za mlajše otroke oproščeni plačila za vrtec
Namen obdelave osebnih podatkov: evidenca o upravičencih do sofinanciranja plačil
Rok hrambe (neobvezno): podatki iz evidence se izbrišejo po izpolnitvi namena, zaradi
katerega so bili zbrani
Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP
(neobvezno): ni omejitev
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
- osebno ime in naslov prebivališča otrok in staršev
- EMŠO otrok in staršev
- navedbo programa in vrtca, v katerega je vključen otrok
- datum vključitve otrok v program vrtca
-podatke o ceni programa, v katerega so vključeni mlajši otroci, ki so oproščeni plačila
- podatek o višini plačilnega razreda, ki je staršem z odločbo občine določen kot plačilo za
vrtec
-datum izpisa otroka iz vrtca
Uporabniki zbirke: organi oziroma organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov
pooblaščene z zakonom
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim
pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v
varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirni obliki
so v varovanih prostorih
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig ( s katero
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov
se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE
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Naziv zbirke: ZBIRKA PODATKOV O UČENCIH, VPISANIH V OSNOVNO ŠOLO IN NJIHOVIH
STARŠIH
Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: učenci, starši
Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki učencev se zbirajo, obdelujejo,
shranjujejo in uporabljajo za potrebe obveznega izobraževanja in posredujejo ministrstvu,
pristojnemu za šolstvo, za izvajanje z zakonom določenih nalog ter Državnemu izpitnemu
centru za izvajanje nacionalnega preverjanja znanja. Za potrebe znanstveno- raziskovalnega
dela in pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati tako, da identiteta
učenca ni razvidna.
Rok hrambe (neobvezno): podatki o učencu se hranijo trajno
Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP
(neobvezno): ni omejitev
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
- podatki o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj, država rojstva, prebivališče in
državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za
delo z učencem
-podatki o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je
mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli
Uporabniki zbirke: organi oziroma organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov
pooblaščene z zakonom
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim
pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v
varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirni obliki
so v varovanih prostorih
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig ( s katero
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov
se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE
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Naziv zbirke: ZBIRKA PODATKOV O NAPREDOVANJU UČENCEV, IZDANIH SPRIČEVALIH,
VZGOJNIH UKREPIH IN DRUGIH LISTINAH
Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: učenci
Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki učencev se zbirajo, obdelujejo,
shranjujejo in uporabljajo za potrebe obveznega izobraževanja in posredujejo ministrstvu,
pristojnemu za šolstvo, za izvajanje z zakonom določenih nalog ter Državnemu izpitnemu
centru za izvajanje nacionalnega preverjanja znanja. Za potrebe znanstveno- raziskovalnega
dela in pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati tako, da identiteta
učenca ni razvidna.
Rok hrambe (neobvezno): trajno
Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP
(neobvezno): ni omejitev
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
- podatki o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj, država rojstva, prebivališče in
državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za
delo z učencem
-podatki o napredovanju učenca, izdanih spričevalih, vzgojnih ukrepih in drugih listinah
Uporabniki zbirke: osebni podatki se ne posredujejo uporabnikom
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim
pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v
varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirni obliki
so v varovanih prostorih
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig ( s katero
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov
se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE
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Naziv zbirke: ZBIRKA PODATKOV O GIBALNIH SPOSOBNOSTIH IN MORFOLOŠKIH
ZNAČILNOSTIH UČENCA
Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli, soglasje staršev oziroma skrbnikov
učenca
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: učenci
Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki učencev se zbirajo, obdelujejo,
shranjujejo in uporabljajo za potrebe obveznega izobraževanja in posredujejo ministrstvu,
pristojnemu za šolstvo, za izvajanje z zakonom določenih nalog ter Državnemu izpitnemu
centru za izvajanje nacionalnega preverjanja znanja. Za potrebe znanstveno- raziskovalnega
dela in pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati tako, da identiteta
učenca ni razvidna.
Rok hrambe (neobvezno): eno leto po zaključku šolanja učenca
Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP
(neobvezno): ni omejitev
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
- podatki o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj, država rojstva, prebivališče in
državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za
delo z učencem
-podatki 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
Uporabniki zbirke: osebni podatki se ne posredujejo uporabnikom
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim
pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v
varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirni obliki
so v varovanih prostorih
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig ( s katero
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov
se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE
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Naziv zbirke: ZBIRKA PODATKOV O UČENCIH, KI POTREBUJEJO POMOČ OZIROMA
SVETOVANJE
Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o osnovni šoli, soglasje staršev oziroma skrbnikov
učenca
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: učenci, starši
Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki učencev se zbirajo, obdelujejo,
shranjujejo in uporabljajo za potrebe obveznega izobraževanja in posredujejo ministrstvu,
pristojnemu za šolstvo, za izvajanje z zakonom določenih nalog ter Državnemu izpitnemu
centru za izvajanje nacionalnega preverjanja znanja. Za potrebe znanstveno- raziskovalnega
dela in pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati tako, da identiteta
učenca ni razvidna.
Rok hrambe (neobvezno): eno leto po zaključku šolanja učenca
Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP
(neobvezno): ni omejitev
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
- podatki o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj, država rojstva, prebivališče in
državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za
delo z učencem
-podatki o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka, na katero je
mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli
-podatki o napredovanju učenca, izdanih spričevalih, vzgojnih ukrepih in drugih listinah
-družinsko in socialno anamnezo
-razvojno anamnezo
-strokovno interpretirane rezultate diagnostičnih postopkov
-podatke 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
Uporabniki zbirke: organi oziroma organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov
pooblaščene z zakonom
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim
pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v
varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirni obliki
so v varovanih prostorih
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig ( s katero
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov
se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE
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Naziv zbirke: EVIDENCA POSNETKOV VIDEONADZORNEGA SISTEMA
Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varstvu osebnih podatkov, interni pravilnik
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni,
obiskovalci
Namen obdelave osebnih podatkov: varnost ljudi, varnost premoženja, varovanje tajnih
podatkov, varovanje poslovne skrivnosti
Rok hrambe (neobvezno): 7 dni
Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP
(neobvezno): ni omejitev
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
- datum
- ura
- video posnetek
Uporabniki zbirke: podatki se ne posredujejo uporabnikom
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim
pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v
varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig ( s katero
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov
se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE
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Naziv zbirke: EVIDENCA VSTOPOV IN IZSTOPOV
Pravna podlaga (neobvezno):
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: obiskovalci
Namen obdelave osebnih podatkov: varnost ljudi, varnost premoženja, varovanje tajnih
podatkov, varovanje poslovne skrivnosti
Rok hrambe (neobvezno): 7 dni
Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP
(neobvezno): ni omejitev
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
- ime in priimek
- čas prihoda
- razlog vstopa v poslovne prostore
- čas odhoda
Uporabniki zbirke: podatki se ne posredujejo uporabnikom
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: evidenca je zavarovana v skladu z internim
pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov v času hranjenja posnetkov video nadzornega
sistema
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig ( s katero
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov
se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE
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Naziv zbirke: EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH
Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v
delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni
podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi
usposabljanja
Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za
opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo
zaradi usposabljanja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega
varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora
Rok hrambe (neobvezno): trajno
Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP
(neobvezno): ni omejitev
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
- podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država
rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka,
državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj poštna številka, šifra
občine, občina, šifra države, država ), naslov začasnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj
poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država ), izobrazba, ali je delavec invalid,
kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri
drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec
opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja
dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj)
-podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujca): vrsta delovnega dovoljenja, številka
delovnega dovoljenja, datum izteka delovnega dovoljenja, številka delovnega dovoljenja,
organ, ki je izdal delovno dovoljenje
-podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum
nastopa dela, vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za
določen čas, poklic, ki ga opravlja delavec, strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje
del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, naziv
delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o
zaposlitvi, število ur tedenskega rednega delovnega časa, razporeditev delovnega časa, kraj,
kjer delavec opravlja delo, ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo
-podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način
prenehanja pogodbe o zaposlitvi, način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
- podatki za študente/dijake: naziv študentskega servisa, letnik izobraževalne ustanove, naziv
izobraževalne ustanove, status študenta/dijaka do, vpisna številka študenta/dijaka, številka
osebnega dokumenta študenta/dijaka
- ostali podatki: telefon
Uporabniki zbirke: organi oziroma organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov
pooblaščene z zakonom
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim
pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v
11

varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki
so v varovanih prostorih
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig ( s katero
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov
se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE
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Naziv zbirke: EVIDENCA O STROŠKIH DELA
Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v
delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni
podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi
usposabljanja
Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za
opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo
zaradi usposabljanja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega
varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora, obračun
stroškov dela
Rok hrambe (neobvezno): trajno
Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP
(neobvezno): ni omejitev
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
- podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, če oseba nima EMŠO, kraj rojstva, država
rojstva, če je kraj rojstva v tujini, enotna matična številka občana, davčna številka,
državljanstvo, naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj poštna številka, šifra
občine, občina, šifra države, država ), naslov začasnega bivališča (ulica, hišna številka, kraj
poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država ), izobrazba, ali je delavec invalid,
kategorija invalidnosti, ali je delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri
drugem delodajalcu, ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec
opravlja dopolnilno delo, naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja
dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), številka transakcijskega računa,
na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki
-podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca; plača za tekoči mesec,
izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s
polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto
izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki
bremenijo delodajalca, zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca,
izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala
izplačila in nadomestila plač; izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja
redne mesečne plače):bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna
denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja, neto plača (za mesec poročanja, za
zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): plača, zaostalo izplačilo,
nadomestilo plače, izredno izplačilo
-podatke o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust,
jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, plačila za
prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški
izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela
-podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca;
prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani
prispevki za zaposlovanje; prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za
starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje
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-dodatni podatki:- krediti: številka pogodbe, datum pogodbe, vrsta odtegljaja, tip kredita,
znesek obroka, višina kredita, število obrokov, status olajšave pri dohodnini; -vzdrževani
družinski člani: priimek, ime, datum rojstva, davčna številka, šifra sorodstva; podatki za
kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje: številka pogodbe, datum pristopa, datum
začetka zavarovanja, datum izračuna dob, leta delovne dobe na dan pristopa, vzrok
prekinitve, pokojninska doba na dan pristopa (let, mesecev), premijski razred, znesek premije
delodajalca, znesek premije zaposlenega; delovna doba: status zaposlitve, celotna delovna
doba v podjetju
Uporabniki zbirke: organi oziroma organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov
pooblaščene z zakonom
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim
pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v
varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki
so v varovanih prostorih
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig ( s katero
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov
se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE
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Naziv zbirke: EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA
Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v
delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni
podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi
usposabljanja
Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za
opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo
zaradi usposabljanja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega
varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja, za potrebe inšpekcijskega nadzora, obračun
stroškov dela
Rok hrambe (neobvezno): trajno
Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP
(neobvezno): ni omejitev
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
- podatki o številu ur: skupno število opravljeni 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, 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 zavarovaje, z oznako vrste statusa
-dodatni podatki; dopust: število dni dopusta, število izkoriščenih dni, število dni dopusta iz
preteklega leta; mesečna specifikacija števila opravljenih in neopravljenih delovnih ur po
dnevih

Uporabniki zbirke: organi oziroma organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov
pooblaščene z zakonom
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim
pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v
varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki
so v varovanih prostorih
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig ( s katero
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov
se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE
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Naziv zbirke: EVIDENCA O OPRAVLJENEM USPOSABLJANJU ZA VARNO DELO IN PREIZKUS
PRAKTIČNEGA ZNANJA
Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v
delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni
podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi
usposabljanja
Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za
opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo
zaradi usposabljanja, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
Rok hrambe (neobvezno): trajno
Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP
(neobvezno): ni omejitev
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
- podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča
- podatki o usposabljanju: delovno mesto, datum opravljenega usposabljanja za varno delo in
preizkus praktičnega znanja, datum predvidenega naslednjega usposabljanja

Uporabniki zbirke: organi oziroma organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov
pooblaščene z zakonom in LIPOVEC poslovne storitve, inženiring, consulting, varnost pri delu,
k.d., PTUJSKA ULICA 18, 1000 LJUBLJANA.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim
pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v
varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki
so v varovanih prostorih
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig ( s katero
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov
se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE
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Naziv zbirke: EVIDENCA O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH
Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v
delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni
podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi
usposabljanja
Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za
opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo
zaradi usposabljanja, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
Rok hrambe (neobvezno): trajno
Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP
(neobvezno): ni omejitev
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
- podatki o delavcu: osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča
- podatki o usposabljanju: delovno mesto, datum opravljenega pregleda, datum
predvidenega naslednjega pregleda
-podatki iz napotnice: dekliški priimek, EMŠO, izobrazba, stopnja izobrazbe, poklic, datum
zaposlitve, delovno mesto, datum zaposlitve na trenutnem delovnem mestu, datum izjave o
varnosti z oceno tveganja, opis delovnega procesa, delovna oprema, predmeti dela,
izpostavljenost tveganjem, ukrepi, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve,
neustreznost delovnega mesta, pripombe delodajalca, kraj izdaje napotnice, datum izdaje
napotnice
-dodatni podatki iz zdravniškega spričevala: status izpolnjevanja posebnih zdravstvenih
zahtev z morebitnimi omejitvami, predlagano drugo delo, razlog za morebitno neizdano
oceno, predlagani ukrepi, kraj zdravniškega pregleda, datum zdravniškega pregleda
Uporabniki zbirke: organi oziroma organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov
pooblaščene z zakonom in AMBULANTA JANEŽIČ BLATNIK DUŠANKA S.P., Stanetova cesta 45,
3320 Velenje.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim
pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v
varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki
so v varovanih prostorih
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig ( s katero
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov
se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE
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Naziv zbirke: EVIDENCA O POŠKODBAH PRI DELU, KOLEKTIVNIH NEZGODAH, NEVARNIH
POJAVIH, UGOTOVLJNEIH POKLICNIH BOLEZNIH V ZVEZI Z DELOM TER O NJIHOVIH VZROKIH
Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v
delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni
podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi
usposabljanja
Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za
opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo
zaradi usposabljanja, zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
Rok hrambe (neobvezno): trajno
Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP
(neobvezno): ni omejitev
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
- podatki o delavcu: osebno ime,EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno
in začasno bivališče, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne
naloge, delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost podjetja (šifra),
-podatki o poškodbi: delo, ki ga je delavec opravljal, ko se je zgodila poškodba, koliko ur je
delal delavec tistega dne, ko se je zgodila poškodba pri delu, ali je delavec kdaj prej doživel
poškodbo pri delu in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila
poškodba smrtna, podlaga zavarovanja
-podatki o poškodbi pri delu: kdaj se je zgodila poškodba, kje se je zgodila nesreča, število
poškodovanih oseb, koliko oseb je izgubilo življenje, ali se je podobna nesreča zgodila že prej
na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na
delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih sredstev (ali je bila odrejena uporaba
zaščitnih sredstev, ali so bila uporabljena zaščitna sredstva, ali so bili izvedeni splošni in
posebni ukrepi za varstvo pri delu)
Uporabniki zbirke: organi oziroma organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov
pooblaščene z zakonom
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim
pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v
varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki
so v varovanih prostorih
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig ( s katero
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov
se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE
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Naziv zbirke: EVIDENCA O SEZNANJENOSTI S POŽARNIM REDOM
Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o varnosti in zdravju pri delu
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v
delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni
podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi
usposabljanja
Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za
opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo
zaradi usposabljanja, izvajanje ukrepov varstva pred požarom
Rok hrambe (neobvezno): dokler delavec ne preneha opravljati delo za delodajalca
Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP
(neobvezno): ni omejitev
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
- ime in priimek
- delovno mesto
- datum
Uporabniki zbirke: organi oziroma organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov
pooblaščene z zakonom
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim
pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v
varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki
so v varovanih prostorih
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig ( s katero
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov
se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE
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Naziv zbirke: EVIDENCA O POTNIH NALOGIH ZA SLUŽBENO POTOVANJE Z OBRAČUNOM
Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o prevozih v cestnem prometu
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: delavci, ki so v
delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi, ali na kakršnikoli drugi pravni
podlagi opravljajo delo za delodajalca in osebe, ki pri delodajalcu opravljajo delo zaradi
usposabljanja
Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje pogodb o zaposlitvi, izvajanje pogodb za
opravljanje dela za delodajalca na kakršnikoli drugi pravni podlagi, izvajanje pogodb za delo
zaradi usposabljanja, obračun potnih stroškov
Rok hrambe (neobvezno): 10 let
Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP
(neobvezno): ni omejitev
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
- nalog za službeno potovanje: številka naloga, datum naloga, ime in priimek delavca,
delovno mesto, naslov stalnega prebivališča, datum odhoda, ura odhoda, po nalogu, cilj
odhoda, naloga, datum prihoda, trajanje potovanja, uporabljena prevozna sredstva, plačnih
potnih stroškov, višina dnevnice, posebni dodatki, predujem, datum prejema predujma, kraj
izdaje, datum izdaje
-predlog obračuna potnih stroškov: ime in priimek predlagatelja, naslov stalnega prebivališča
predlagatelja, čas odhoda, čas prihoda, čas odsotnosti, število dnevnic, specifikacija
prevoznih stroškov, specifikacija drugih stroškov, znesek predujma, datum predujma, spisek
prilog, priloge, kraj obračuna, datum obračuna
- obračun potnih stroškov: višina odobrenega izplačila, plačnih izplačila, ime likvidatorja,
višina izplačila, ime blagajnika, datum izplačila
Uporabniki zbirke: osebni podatki iz zbirke se ne posredujejo uporabnikom
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim
pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v
varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki
so v varovanih prostorih
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig ( s katero
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov
se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE
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Naziv zbirke: EVIDENCA O AVTORSKIH POGODBAH
Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: avtorji
Namen obdelave osebnih podatkov: izvajanje avtorskih pogodb
Rok hrambe (neobvezno): do prenehanja pogodbenega razmerja
Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP
(neobvezno): ni omejitev
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
- ime in priimek
- naslov stalnega bivališča
- število delavnih ur
-ime avtorske agencije
- predmet pogodbe
- čas trajanja pogodbenega razmerja
- datum sklenitve pogodbe
- aneksi k pogodbi
Uporabniki zbirke: osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim
pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v
varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki
so v varovanih prostorih
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig ( s katero
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov
se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE
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Naziv zbirke: EVIDENCA O IZDANIH IN PREJETIH RAČUNIH
Pravna podlaga (neobvezno): Zakon o davku na dodano vrednost
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: kupci in dobavitelji
blaga in /ali storitev
Namen obdelave osebnih podatkov: izdaja računov, računovodsko knjiženje računov
Rok hrambe (neobvezno): 10 let
Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki OP
(neobvezno): ni omejitev
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
- ime in priimek
- ulica in hišna številka
- poštna številka in pošta
- številka računa
- datum izdaje računa
- datum opravljene dobave blaga oz. opravljene storitve
- rok plačila
- datum valute
- davčna številka (ID za DDV)
- postavke računa s količino, cenami in zneski
- specifikacija obračunanega DDV z osnovami
- skupni znesek računa
Uporabniki zbirke: osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov se ne posredujejo
uporabnikom
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: zbirka je zavarovana v skladu z internim
pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov – nosilci podatkov v elektronski obliki so v
varovanih prostorih, dostop do njih pa je zaščiten s sistemom gesel, podatki v papirnati obliki
so v varovanih prostorih
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig ( s katero
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): osebni podatki iz zbirke osebnih podatkov
se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE
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