
1.)Naziv zbirke osebnih podatkov: 

ZBIRKA PODATKOV O NAPREDOVANJU UČENCEV, IZDANIH SPRIČEVALIH IN VZGOJNIH 
OPOMINIH IN DRUGIH LISTINAH 
 
2.)Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: 
 
OŠ BELTINCI 
PANONSKA 35 b 
9231 BELTINCI 

 

3.) Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 
Pravna podlaga je  95. člen Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11 in 
40/12) in Zakon o varstvu osebnih podatkov. 

 

4.) Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki shranjeni v zbirki 
osebnih podatkov: 
Osebni podatki, shranjeni v zbirki osebnih podatkov se nanašajo na učence in njihove 
starše/skrbnike. 

 

5.)Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

Za učence in njihove starše se vodi evidenca, ki vsebuje sledeče podatke: 

 podatke o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in 
državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo 
z učencem, 

 podatke 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 in drugih listinah.  

6.)Namen obdelave: 
Osebni podatki iz zbirk osebnih podatkov se zbirajo, obdelujejo in shranjujejo za potrebe 
obveznega izobraževanja in posredujejo ministrstvu, pristojnemu za izobraževanje.  

 
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 zbirki 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 

 


