INFORMACiJE 0 0BDELAV1 0SEBN!H PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

Kontaktni podatki upravljalca
Naziv:

:

Sedei:
Zakoniti zastopnik:
Telefon:

Osnovna Sola Pesnica
Pesnica pri Matiboru 44,22L1 Pesnica pri Mariboru
Ravnatelj mag. Andi Brlif
02 554 42 00

e-mail:

info@ospesnica.si

Pooblaidena oseba za va rstvo osebnih podatkov:
Center za pravno pomoi, d.o.o.
Katja Tretjak, univ. dipl. prav., pravna svetovalka
Mariborska cesta 69, 3000 Celje
Telefon: 059340912
Mobilni telefon: O31 581 4{4

e-mail: katja@czpp.si
Storii, zdposleni, iloni organov zavoda in morebitni drugi posamezniki, na kotere se ndnoidjo
osebni podatki, ki jih obdeluje iola, imdjo moinost glede vseh vproionj, vezanih nq oMelovo
njihovih osebnih podotkov, somostojno stopiti v stik s pooblaiieno osebo za varstvo osebnih
podatkov preko zgoroj objovljenih kontaktnih poddtkov. Na poobloideno osebo zo vorstvo
osebnih podotkov se lohko navedene osebe obrdidte tudi z nomenom uresniievonja vaiih
provic na podlogi predpisov, ki urejdjo podrotje varstva asebnih podotkov (pravico dostopo,

provico do poprovko, pravica do izbrisa, provico do omejitve obdeldve, pravica do
prenosljivosti podatkov. provica do ugovoro).

1. Namen obdelave osebnih oodatkov in oravni temelii za obdelavo osebnih podatkov

Osnovna Sola Pesnica z vrtcem obdeluje osebne podatke uiencev/otrok, starlev, zaposlenih,
ilanov organov vrtca in morebitnih ostalih oseb, kadarje to potrebno, oziroma kadar ima 5ola
za to prldobljeno ustrezno soglasje.
Osebne podatke ulencevlotrok in njihovih stariev obdelujemo z namenom izvajanja vzgojnoizobraievalne dejavnosti in z namenom spremljanja razvoja uiencev in otrok, ki predstavlja
podlago za ustrezno postopanje zaposlenih v zavodu, ter za svetovanje in obveiaanje starSev
uiencev in otrok.
Osebne podatke zaposlenih obdelujemo za namene izvajanja postopkov zaposlovanja, ter za
zagotavljanje nemotenega poteka dela in s tem povezanih postopkov.
Osebne podatke ilanov organov iole (svet starsev, 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 izraZeni volji (soglasju) stariev, zaposlenih ali ilanov organov iole.

V dolotenih primerih osebne podatke obdelujemo tudi z namenom izpolnjevanja specifiinih

pogodbenih obveznosti iole, z namenom izvajanja vzgojno-izobraievalne dejavnosti.
Zakonski pravni temel.ji zavoda za obdelavo osebnih podatkov:

e

●

Uredbo (EU) 2076/679 Evropskego Porlomentd in Sveta z dne 27.4.2O75 o vdrstvu
posomeznikov pri obdelovi osebnih podotkov in o prostem pretoku tokih podatkov, ter
o ro zv eljov itv i Di re ktiv e 9 5/45/ES
Zdkon o vorstvu osebnih podotkov (Ur. l. RS, it.94/07-UPB1; ZVOP-I)
Zakon o orgonizociji in findncironju vzgoje in izobraievonjo (Ur. l. RS it. 16/07 UPBi,
i6/08, s8/09 (64/09 popr. in 6s/o9 popr.), 20/77, 40/72-ZUJF in ,7/12-ZPCP-2D,
47/1s, 46/16 (49/16 popr.) - ZoFVt)
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. Rs, it. 21/73 s sprem. - ZDR/I)
Zokon o osnovni ;oli (Ur. l. RSit.87/06 UPB3, 102/07, 107/10, 87/71, 40/12-ZUJF in
63/8 in a6/16 - zoFvt-K)
Zokon o vrtcih (Ur. l. Rs, it. 7oo/os - uradno preiiiieno besedilo, 25/08, 98/09 ztUZGK, 36/L0, 62/70 - ZUPts, 94/70 - ZlU, 40/72 - zUlF, 14/L5 - ZUUJFO in ss/17)
Provilnik o zbirdnju in varstvu osebnih podotkov na podroiiu osnovnoiolskega
izobroievonjd (Ur. l. RS, it. 80/2004 in 76/08)
Provilnik o zbironju in vorstvu osebnih poddtkov no podroiju prediolske vzgoie (Ur. l.

it. 80/04)
ter drugi predpisi EU, mednorodne pogodbe oli ndcionolni predpisi, ki ioli nologoio
obdelovo oli posredovonje osebnih podatkov driovnim orgonom dli drugim
uprovljalcem z nomenom izpolnjevonjo ldstnih ali njihovih zakonskih obveznosti in
pristojnosti.
RS,

Posameznik lahko podana soglasja kadarkoli v celoti ali delno preklite. Preklic je lahko trajen
ali zadasen. Preklic posameznik izvede s poslano pisno zahtevo na naslov !ole, ali po
elektronski poiti: info@ospesnica.si. Preklic posameznika nima vpliva na zakonitost obdelave
osebnih podatkov, ki jo je iola izvajala pred prejetim preklicem.
V kolikor posameznik meni, da 6ola obdelavo osebnih podatkov izvaja v nasprotiu z veljavnimi

predpisi na podroiju varstva osebnih podatkov, ima pravico vlo:iti pritoibo pri
lnformacijskem pooblaiiencu Republike Slovenile.

2. Obdobie hrambe osebnih podatkov

Sola osebne podatke obdeluje v mejah in na naiin, kot to dolodajo predpisi na podrod.iu
varswa osebnih podatkov. osebne podatke tako obdelujemo in hranimo zgolj v obsegu, kije

potreben za uresnitevanje namena obdelave, ter v iasovnem obdobju, dokler je hramba
potrebna za doseganje zasledovanega cilia.
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 obve2nosti, ki bi lahko izhajale iz
obdelave osebnih podatkov ali iz izvedenih pogodbenih obveznosti iole-
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