
1.)Naziv zbirke osebnih podatkov: 

ZBIRKA PODATKOV O PLAČAH ZAPOSLENIH IN DRUGIH PREJEMKIH IZ DELOVNEGA 

RAZMERJA 

 

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) podatke 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);  
– številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki;  
b) 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;  
c) 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;  
č) 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. 

 

6.)Namen obdelave: 
Z namenom uveljavljanja pravic posameznikov, za potrebe statističnih raziskovanj in evidenc ter 
za druge namene določene z zakonom. Pravna podlaga namena zbiranja teh podatkov je 
določena v 3. točki te zbirke osebnih podatkov.  
 

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

 
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 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 

 


