
INFORMACUE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

Kontaktni podatki upravljalca :

Osnovna Sola Antona hgoliaa Spodnja Polskava

Spodnja Polskava 240, 23.3L Pragersko

Zakoniti zastopnik: Danica Veber, ravnateliica
Telefon: +386 (0) 2 80 33 120

e-mail: tainisWo@ingoliceva.is

PooblaSdena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Center za pravno pomoi, d.o.o.

Katja Tretjak, univ. dipl. prav.

Mariborska cesta 69, 3000 Celje

Telefon: : +386 (0) 59 340 912

e-mail: katja@czpp.si

Storii, zaposleni, tloni orgonov zovodo in morebitni drugi posomezniki, no kotere se nanoiojo
osebni podotki, ki jih obdeluje iola, imojo moZnost glede vseh vproionj, vezonih no obdelovo

njihovih osebnih poddtkov, somostojno stopiti v stik s poobloiieno osebo zo vorstvo osebnih

podotkov preko zgoroj objovljenih kontoktnih podotkov. Na poobloideno osebo zo vorstvo

osebnih podotkov se lohko novedene osebe obrotote tudi z namenom uresniievonja voiih
provic no podlogi predpisov, ki urejojo podrotje vorstvo osebnih podotkov (provica dostopo,
provico do poprovko, provico do izbriso, provico do omejitve obdelave, pravica do
prenosljivosti podotkov, provico do ugovoro).

1. Namen obdelave osebnih podatkov in pravni temelii zA obdelavo osebnih podatkov

Osnovna Sola Antona lngolida Spodnja Polskava obdeluje osebne podatke udencev, stariev,

zaposlenih, dlanov organov Sole in morebitnih ostalih oseb, kadar je to potrebno, oziroma

kadar ima Sola za to pridobljeno ustrezno soglasje.

Osebne podatke uiencev in njihovih star5ev obdelujemo z namenom izvajanja vzgojno-

izobraZevalne dejavnosti in z namenom spremljanja razvoja utencev, ki predstavlja podlago

za ustrezno postopanje zaposlenih v zavodu, ter za svetovanje in obvesianje stariev udencev.

Osebne podatke zaposlenih obdelujemo za namene izvajanja postopkov zaposlovanja, ter za

zagotavljanje nemotenega poteka dela in s tem povezanih postopkov.

Osebne podatke dlanov organov iole (svet stariev, svet zavoda) obdelujemo z namenom

zagotavljanja administrativne podpore organom zavoda.

Osebne podatke pridobivamo in obdelujemo bodisi na podlagi predpisov, v nasprotnem
primeru pa po predhodno izraieni volji (soglasju) starlev, zaposlenih ali Elanov organov 5ole.

V dolodenih primerih osebne podatke obdelujemo tudi z namenom izpolnjevanja specifidnih
pogodbenih obveznosti iole, z namenom izvajanja vzgojno-izobra:evalne dejavnostl.

zakonski pravni temelji osnovne iole za obdelavo osebnih podatkov:



. Uredbo (EU) 2016/679 Evropskego Porlomento in sveta z dne 27.4.2016 o vorstvu

posomeznikov pri obdelovi osebnih podotkov in o prostem pretoku tokih podotkov, ter

o rozveljovitvi Direktive 95/46/ES
. Zokon o vorstvu osebnih podotkov (lJr. l. RS, it. 163/22, v nodoljevanju: ZVOP-2)

. Zokon o orgonizociji in finoncironju vzgoje in izobroievonjo (Ur. l. Rs, it. 76/07 - urodno
pre iteno besedilo s spremembami in dopolnitvomi, v nodoljevonju: ZOFVI)

. Zakon o delovnih rozmerjih (Ur. L RS, it.21/13 s spremembami in dopolnitvomi, v

nodoljevonju: ZDR-7)

. zokon o osnovni ioli (lJr. l. Rs,;t. 81/06 - urodno preiiiteno besedilo s spremembami

in dopolnitvomi, v nodoljevanju: ZOsn)

. Provilnik o zbironju in vorstvu osebnih podotkov no podroiju osnovnoiolskega

izobroievonjo (ur. l. RS, it. 80/2004 in 76/08)
. ter drugi predpisi EU, mednorodne pogodbe oli nacionolni predpisi, ki ioli nologojo

obdelavo ali posredovonje osebnih podotkov driovnim orgonom oli drugim

uprovljolcem z nomenom izpolnjevonja lostnih oli njihovih zokonskih obveznosti in

pristojnosti.

Posameznik lahko podana soglasia kadarkoli v celoti ali delno prekliae. Preklic je lahko trajen
ali zadasen. Preklic posameznik izvede s poslano pisno zahtevo na naslov iole, ali po

elektronski posti: ta inistvo @ineoliceva.si. Preklic posameznika nima vpliva na zakonitost

obdelave osebnih podatkov, kijo je Sola izvajala pred prejetim preklicem.

V kolikor posameznik meni, da Sola obdelavo osebnih podatkov izvaja v nasprotju z veljavnimi
predpisi na podrodju varstva osebnih podatkov, ima pravico vloZiti pritoibo pri

lnformacijskem poobla5Eencu Republike Slovenije.

2. Obdobi e hrambe osebnih podatkov

5ola osebne podatke obdeluje v mejah In na naiin, kot to doloaajo predpisi na podroiju
varstva osebnih podatkov. Osebne podatke tako obdelujemo in hranimo zgolj v obsegu, kije
potreben za uresnitevanje namena obdelave, ter v najkraj3em moinem dasovnem obdob.ju,

doklerje hramba potrebna za doseganje zasledovanega cilja.

Kadar je rok hrambe predpisan z zakonom ali podzakonskim aktom, bo Sola osebne podatke

hranila zgolj do poteka predpisanega roka hrambe. V ostalih primerih bo Sola osebne podatke

hranila znotraj okvira zastaralnih rokov za morebitne obveznosti, ki bi lahko izhajale iz

obdelave osebnih podatkov ali iz izvedenih pogodbenih obveznosti 5ole.

Ravngleljica
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Spodnja Polskava, 25.7.2023

Danica Veber, spec.

Roki hrambe posameznih kategorij osebnih podatkov so natananeje dolodeni v Evidenci

obdelave osebnih podatkov, ki je priloga internega akta zavoda, kl ureja podrotje varstva

osebnih podatkov.


