Evidenca dejavnosti obdelave
Ime in naziv upravljavca
Naziv:
Osnovna šola Železniki
Ulica in hišna št.: Otoki 13
Poštna št. in kraj: 4228 Železniki
Tel:
E-naslov:

Odgovorna oseba in
pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO)
Ime in priimek, položaj: Franc Rant, ravnatelj
E-naslov:
Uprava@OS-Zelezniki.si
Tel.:
04 500 2000
DPO:

04 500 2000
E-naslov:
Uprava@OS-Zelezniki.si
Tel.:

Bojana Kavčič
Bojana.Kavcic@OS-Zelezniki.si
04 500 2000

Št. Naziv
zbirke
1. Evidenca o
zaposlenih
delavcih

2. Evidenca o
stroških
dela

Pravna podlaga

Namen obde- Kategorije polave
sameznikov

Vrste osebnih podatkov

Zaposleni delavci Podatki o delavcu
Uveljavljanje
(13/I(a) člen
pravic iz
ZEPDSV);
sistema socialPodatki o sklenjeni ponega zavarovagodbi o zaposlitvi
nja in social(13/I(c) člen
nega varstva, za
ZEPDSV);
namen zagotavPodatki o prenehanju
ljanja statističpogodbe o zaposlitvi
nega spremlja(13/I(č) člen ZEPDSV)
nja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
Zaposleni delavci Podatki o delavcu
Pogodba o za- Uveljavljanje
(16/I(a) člen
poslitvi in Za- pravic iz
ZEPDSV);
kon o eviden- sistema socialPodatki o plačah in nacah na podro- nega zavarovadomestilih plač, ki brečju dela in soci- nja in socialmenijo delodajalca
alne varnosti
nega varstva, za
(16/I(b) člen
(ZEPDSV)
namen zagotavZEPDSV);
ljanja statističPodatki o drugih stronega spremljaških dela (16/I(c) člen
nja ter za poZEPDSV);
trebe inšpekcijPodatki o zakonsko
skega nadzora
določenih prispevkih
za socialno varnost za
posameznega delavca
(16/I(č) člen ZEPDSV)
Pogodba o zaposlitvi in Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
(ZEPDSV)

Notranji
uporabniki

Zunanji
uporabniki

Rok
hrambe
(izbrisa)

Način zava- Odgovorna Informacijska
rovanja
oseba
podpora
(skrbnik
zbirke)

Tajnica

ZZZS, ZPIZ
in drugi državni organi
na podlagi zakona

Dokumentarno gradivo trajno,
elektronska
evidenca v
času trajanja
delovnega
razmerja –
kot določa
ZEPDSV

Kot je nave- Bojana Kavdeno v Pravil- čič, tajnica
niku o varovanju osebnih
podatkov

ZZZS, ZPIZ
in drugi državni organi
na podlagi zakona

Dokumentarno gradivo trajno,
elektronska
evidenca v
času trajanja
delovnega
razmerja –
kot določa
ZEPDSV

Kot je nave- Mateja Tušek, KPIS, SAOP
deno v Pravil- obračun plač
niku o varovanju osebnih
podatkov

pomočniki
ravnatelja
zaposleni za
obračun plač

Zaposleni za
obračun plač
in drugih stroškov dela

KPIS, SAOP,
Excel

3. Evidenca o
izrabi delovnega
časa

4. Evidence s
področja
varnosti in
zdravja pri
delu

Zaposleni delavci Podatki o številu
Uveljavljanja
opravljenih in neopravic iz
pravljenih ur dela (18.
sistema socialčlen ZEPDSV)
nega zavarovanja in socialnega varstva, za
namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora
Zaposleni delavci Podatki in potrdila o
Pogodba o za- Zagotavljanje
zdravstvenih pregleposlitvi, Zakon varnosti in
dih, omejitvah, in poo evidencah na zdravja pri delu
škodbah pri delu
področju dela
in socialne varnosti
(ZEPDSV) in
Zakon o varnosti in zdravju
pri delu
(ZVZD-1)
Pogodba o zaposlitvi in Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
(ZEPDSV)

Pomočniki
ravnatelja
zaposleni za
obračun plač

Tajnica

ZZZS, ZPIZ
in drugi državni organi
na podlagi zakona

Dokumentarno gradivo trajno,
elektronska
evidenca v
času trajanja
delovnega
razmerja –
kot določa
ZEPDSV

Inšpektorat za trajno
delo, pooblaščeni izvajalec medicine
dela, pooblaščeni strokovni delavec
za varnost pri
delu, državni
organi na podlagi zakona

Kot je nave- Primož Šmid, /
deno v Pravil- pomočnik
niku o varo- ravnatelja
vanju osebnih
podatkov

Kot je nave- Bojana Kavdeno v Pravil- čič, tajnica
niku o varovanju osebnih
podatkov

/

5. Zbirka podatkov o
otrokih,
vpisanih v
vrtec, in njihovih starših

43. člen Zakona o vrtcih
(ZVrt)
VPIS v program (pogodbeni pravni temelj)
pogodba o
vključitvi
otroka v vrtec
(pogodbeni temelj)

6. Evidenca
plačil staršev

43. člen Zakona o vrtcih
(ZVrt)
VPIS v program (pogodbeni pravni temelj)
pogodba o
vključitvi
otroka v vrtec
(pogodbeni temelj)

Za potrebe vodenja postopka
sprejema in
vključitve
otroka v program vrtca ter
zaradi ustreznega dela z
otrokom pri izvedbi programov, zaradi sodelovanja s
starši in zaradi
spremljanja plačil staršev za
program vrtca

Otroci, vpisani in
vključeni v vrtec,
ter njihovi starši
oz. skrbniki

Zaradi sprem- Starši otrok, vpiljanja mesečnih sanih in vključenih v vrtec
plačil staršev

Podatki o otroku in
Vodja vrtca
starših oz. skrbnikih
(prvi in tretji odstavek vzgojiteljice
44. člena ZVrt)
svetovalna delavka v vrtcu
zaposleni za
obračun prispevkov staršev za vrtec

Podatki o starših:
Vodja vrtca
višina plačil in mesečnih plačil staršev (45/2 zaposleni za
ZVrt)
obračun prispevkov staršev za vrtec

Pooblaščeni
delavci, Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in
šport (MIZŠ)
in Občina Železniki

Podatki iz
evidence
vpisanih
otrok se hranijo do njihove vključitve v vrtec, ko se
prenesejo v
evidenco
vključenih
otrok, oziroma do izteka veljavnosti čakalnega seznama, na
katerem je
vpisani
otrok.

Podatki v
evidenci
vključenih
otrok se izbrišejo 1
leto po izstopu otroka
iz vrtca.
Do izpolniPooblaščeni
delavci in Mi- tve namene,
zaradi katenistrstvo za
izobraževanje, rega so bili
zbrani
znanost in
šport (MIZŠ)
ter Občina Železniki

Kot je nave- Sabina Habdeno v Pravil- jan
niku o varovanju osebnih
podatkov

CEUVIZ

Kot je nave- Sabina Habdeno v Pravil- jan
niku o varovanju osebnih
podatkov

SAOP

7. Evidenca
upravičencev do sofinanciranja
staršev iz
državnega
proračuna

43. člen Zakona o vrtcih
(ZVrt)

Vloga za uveljavljanje sofinanciranega
plačila
43. člen Za8. Evidenca
kona o vrtcih
otrok, ki
potrebujejo (ZVrt)

Zaradi postopka Starši, ki so upra- Podatki o otroku in
sofinanciranja vičeni do sofinan- starših oz. skrbnikih
plačil staršev
ciranja plačil za
(46.a/1 ZVrt)
vrtec

Zaposleni za
obračun prispevkov staršev za vrtec

Pomoč in svetovanje otrokom,
ki potrebujejo
strokovno svetovanje oz. pomoč

Vodja vrtca

Otroci, za katere
starši oz. skrbniki
podajo soglasje,
oz. otroci, ki jih je
potrebno zavarovati

Podatki o družinski in
socialni anamnezi, diagnostični postopki,
postopki strokovne posvetovanje
privolitev starmoči in strokovna
oziroma pošev oz. skrbnimnenja drugih institumoč
kov
cij (centrov za socialno
delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih
centrov oz. vzgojnih
posvetovalnic
Za potrebe ob- Učenci, vpisani v Podatki o učencu (prva
9. Zbirka po- 95. člen Zakona o osnovni veznega izobra- osnovno šolo, in alineja drugega oddatkov o
njihovi starši oz. stavka 95. člena
šoli (ZOsn)
ževanja in za
učencih,
skrbniki
ZOsn),
izvajanje
z
zavpisanih v
Podatki o starših oz.
VPIS v prokonom določeosnovno
skrbnikih (druga aligram (pogod- nih nalog ter za
šolo, in nji- beni pravni te- potrebe znanneja drugega odstavka
hovih star- melj)
95. člena ZOsn)
stveno-raziskoših
valnega dela in
pri izdelavi statističnih analiz,
kjer identiteta
posameznika ni
razvidna

svetovalna
služba vrtca

Pooblaščeni
delavci, Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in
šport (MIZŠ)
ter Občina Železniki
Pooblaščeni
delavci, Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in
šport (MIZŠ)

trajno

1 leto po iz- Kot je nave- Janja Jan
stopu otroka deno v Praviliz vrtca
niku o varovanju osebnih
podatkov

Svetovalni de- Pooblaščeni
trajno
lavki
delavci, Ministrstvo za izopomočnika
braževanje,
ravnatelja za znanost in
šolo
šport (MIZŠ)
tajnica
razredniki

Kot je nave- Sabina Habdeno v Pravil- jan
niku o varovanju osebnih
podatkov

Aplikacija MIZŠ

/

Kot je nave- Svetovalni de- CEUVIZ,
deno v Pravil- lavki
eAsistent
niku o varovanju osebnih
podatkov

95. člen ZaZa potrebe obkona o osnovni veznega izobrašoli (ZOsn)
ževanja in za
izvajanje z zaVPIS v prokonom določegram (pogod- nih nalog ter za
beni pravni te- potrebe znanmelj)
stveno-raziskovalnega dela in
pri izdelavi statističnih analiz,
kjer identiteta
posameznika ni
razvidna
11. Zbirka po- 95. člena ZOsn Spremljanje telesnega razvoja
datkov o giprivolitev
učenca
balnih spostarša
oz.
skrbsobnostih in
nika učenca

10. Zbirka podatkov o
napredovanju učencev, izdanih
spričevalih,
vzgojnih
opominih in
drugih listinah

Učenci, vpisani v Podatki o učencu iz
osnovno šolo
prve alineje drugega
odstavka 95. člena
ZOsn in
Podatki o napredovanju učenca, izdanih
spričevalih, vzgojnih
opominih in drugih
listinah (95/3 ZOsn)

Učenci, za katere Podatki o učencu iz
starši oz. skrbniki prve alineje drugega
podajo soglasje
odstavka 95. člena
ZOsn in
Podatki o gibalnih spomorfoloških
sobnostih in morfoloznačilnosti
ških značilnostih
učencev
učenca (95/4 ZOsn)
12. Zbirka po- 95. člena ZOsn Pomoč in sveto- Učenci, za katere Podatki o učencu (prva
vanje učencem, starši oz. skrbniki alineja drugega oddatkov o
ki potrebujejo podajo soglasje, stavka 95. člena
učencih, ki privolitev
pomoč
oz. učenci, ki jih ZOsn),
starša
oz.
skrbpotrebujejo
je potrebno zava- Podatki o starših oz.
nika učenca
pomoč ozirovati
skrbnikih (druga ali(razen v priroma sveto- meru, ko je
neja drugega odstavka
vanje
95. člena ZOsn)
učenec v družini ogrožen in
ga je treba zavarovati)

Razredniki
tajnica

Pooblaščeni
trajno
delavci in Ministrstvo za
izobraževanje,
znanost in
šport (MIZŠ)

Kot je nave- Tajnica
deno v Pravilniku o varovanju osebnih
podatkov

eAsistent

Razredniki

Pooblaščeni
1 leto po zadelavci in Mi- ključku šoučitelji športa nistrstvo za
lanja učenca
izobraževanje,
znanost in
šport (MIZŠ)

Kot je nave- Aleš Jensterle ŠVkarton
deno v Pravilniku o varovanju osebnih
podatkov

Svetovalni de- Pooblaščeni
1 leto po zalavki
delavci in Mi- ključku šonistrstvo za
lanja učenca
izobraževanje,
znanost in
šport (MIZŠ)

Kot je nave- Svetovalni de- /
deno v Pravil- lavki
niku o varovanju osebnih
podatkov

13. Evidenca
šolske prehrane

17. člen Zakona o šolski
prehrani
(ZŠolPre-1)

Za potrebe
organizacije
šolske prehrane
in uveljavljanja
oz. priznavanja
pravic učencev
do subvencionirane šolske prehrane ter za potrebe statističnih analiz, kjer
identiteta posameznika ni razvidna

Učenci, prijavljeni na šolsko
prehrano in njihovi starši oz.
skrbniki

Podatki o učencu in
starših oz. skrbnikih
(17/1 ZŠolPre-1)

Razredniki
vodja šolske
prehrane
zaposleni za
obračun stroškov učencev

Pooblaščeni
delavci in Ministrstvo za
izobraževanje,
znanost in
šport (MIZŠ)

5 let od zaključka vsakega šolskega leta, v
katerem je
učenec
upravičen
do prehrane

Kot je nave- Sabina Habdeno v Pravil- jan
niku o varovanju osebnih
podatkov

SAOP
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