1.)Naziv zbirke osebnih podatkov:
ZBIRKA PODATKOV O KADROVSKI EVIDENCI
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:
OŠ BELTINCI
PANONSKA 35b
9231 BELTINCI

3.) Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Pravna podlaga je Zakon o Varstvu osebnih podatkov in Zakon o evidencah na področju dela in
socialne varnosti.

4.) Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki shranjeni v zbirki
osebnih podatkov:
Osebni podatki shranjeni v zbirki osebnih podatkov se nanašajo na delavce, ki so v delovnem
razmerju v zavodu.

5.)Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Za zaposlene delavce v zavodu se vodi evidenca, ki vsebuje sledeče podatke:
a) 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 prebivališča (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);
b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci):
– vrsta delovnega dovoljenja,
– datum izdaje delovnega dovoljenja,
– datum izteka delovnega dovoljenja,
– številka delovnega dovoljenja,
– organ, ki je izdal delovno dovoljenje;
c) 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;
č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi:
– datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi,
– način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

6.)Namen obdelave:
Zaradi uveljavljanja pravic posameznikov in za potrebe statističnih raziskovanj in evidenc ter za druge
namene določene z zakonom. Pravna podlaga namena zbiranja teh podatkov je navedena v 3. točki
kataloga.

7.) Rok hrambe osebnih podatkov:
Podatki se hranijo v skladu z določenimi roki hranjenja.

8.) Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in
pravna podlaga omejitve:
Omejitev ni. Posameznik, ki ugotovi, da so kršene njegove pravice oziroma pravice njegovega
otroka, lahko pri pristojnih organih zahteva sodno varstvo svojih pravic.

9.)Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Uporabniki osebnih podatkov vsebovanih v zbirkah osebnih podatkov so pooblaščeni delavci
zavoda za varovanje osebnih podatkov, pooblaščeni delavci ministrstva in drugi uporabniki v
skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

10.) Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države (države, ki niso države članice
Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora), kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

11.) Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov (opis postopkov in ukrepov zavarovanja
ter navedba naziva notranjih pravnih aktov):
Zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, organizacijske in ustrezne tehnične podatke in
ukrepe s katerimi se :
 varujejo prostori in sistemsko programska oprema;
 zagotavlja varnost posredovanja in prenosa osebnih podatkov, ter onemogoča
nepooblaščenim osebam dostop do naprav, na katerih se obdelujejo osebni podatki
uporabljeni ali vneseni v zbirko podatkov ter, kdo jih je vnesel;
 omogoča naknadno ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v
zbirko osebnih podatkov.
Ukrepi in zavarovanja zbirk osebnih podatkov, so podrobneje določeni v Pravilniku o varovanju
osebnih podatkov, ki je bil v zavodu sprejet dne 21. 1. 2013.

12.) Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

13.) Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov (le za upravljavce zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora):
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Ravnateljica zavoda,
Matejka Horvat

