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INFORMACIJE POSAMEZNIKU  
na podlagi člena 13 Splošne uredbe o varstvu podatkov

Odgovorna oseba upravljavca: Jana Wetz, ravnateljica
Kontaktni podatki upravljavca: 03 56 80 100 / tajnistvo.osljra@guest.arnes.si

Kontaktni podatki DPO: 031 692 832 / dpo@egalpb.si

obdelava podatkov za potrebe obveznega izobraževanja
vodenje postopka sprejema in vključitve otroka v šolo, izobraževanje in izpopolnjevanje učencev, spremljanje

njihovega razvoja in napredovanja, svetovanje in obveščanje ter nemoten potek dela šole

za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela (identiteta oseb ne sme biti razvidna)
pri izdelavi statističnih analiz (identiteta oseb ne sme biti razvidna)
izobraževalni in drugi podobni nameni (identiteta oseb ne sme biti razvidna)

ZAKON
Točka (c) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov

Obseg podatkov je zamejen z zakonodajo, kot sledi:

95. člen Zakona o osnovni šoli (ZOsn) [1]
Pravilnik o zbiranju in varstvu podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja [2]

[1] Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K

[2] Uradni list RS, št. 80/04 in 76/08

pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov
upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom;

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Center za socialno delo

Organizacijske enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo

Državni izpitni center za izvajanje nacionalnega preverjanja znanja

sodišča

zdravstveni zavodi

svetovalni centri

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije

na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki izkažejo, da imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v
zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju

EVIDENCA PODATKOV O UČENCIH, VPISANIH V OSNOVNO ŠOLO, IN NJIHOVIH
STARŠIH

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca vaših osebnih podatkov

JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE 

Šolska pot 5, 1433 Radeče

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO)

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov vam je, v kolikor je imenovana, na voljo za vsa vprašanja, povezana z dejanji obdelave
vaših osebnih podatkov.

Namen obdelave vaših osebnih podatkov

Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov

Uporabniki ali kategorije uporabnikov, če obstajajo



Upravljavec podatkov ne prenaša v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Podatki o učencu se hranijo trajno (T).

98. člen ZOsn

Upravljavec vam zagotavlja nadzor nad vašimi osebnimi podatki in uveljavljanje vseh pravic v skladu s Splošno uredbo o
varstvu podatkov (GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Glede na pravno podlago (zakon) imate kot posameznik:

pravico do dostopa do lastnih osebnih podatkov,
pravico do popravka,
pravico do omejitve obdelave pod pogoji iz Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovite v pisni obliki neposredno
na sedež ali elektronski naslov upravljavca, ki obdeluje vaše osebne podatke. Za več informacij o uveljavljanju vaših pravic
se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebe za varstvo podatkov (DPO), ki je imenovana pri upravljavcu.

V kolikor menite, da se vaši podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, imate
pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu na naslovu Dunajska 22, 1000 Ljubljana ali e-naslovu
gp.ip@ip-rs.si oziroma telefonu 01 230 97 30.

Zagotovitev resničnih, točnih in popolnih osebnih podatkov je zakonska obveznost posameznika, ki sodi v kategorije
posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Vsako spremembo podatkov je potrebno sporočiti upravljavcu
najkasneje v sedmih (7) dneh od nastale spremembe.

Upravljavec podatkov ne prenaša v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Upravljavec ne izvaja avtomatiziranega sprejemanja odločitev z oblikovanjem profilov.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih
podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Informacije o podlagi ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost in ali mora posameznik
zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih
smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega
se nanašajo osebni podatki



. 

INFORMACIJE POSAMEZNIKU  
na podlagi člena 13 Splošne uredbe o varstvu podatkov

Odgovorna oseba upravljavca: Jana Wetz, ravnateljica
Kontaktni podatki upravljavca: 03 56 80 100 / tajnistvo.osljra@guest.arnes.si

Kontaktni podatki DPO: 031 692 832 / dpo@egalpb.si

obdelava podatkov za namene s katerimi starši oziroma zakoniti zastopniki izrecno soglašajo in so povezani z obveznim
izobraževanjem 

zdravstvena oskrba in skrb za učinkovito zdravstveno varstvo otroka v času pouka in drugih vzgojno izobraževalnih

dejavnosti v primeru nezgode, poškodbe ali bolezni otroka v šoli

predstavitev dejavnosti šole in obveščanja o dogodkih v šoli z javnim predstavljanjem osebnih podatkov 

sodelovanje pri izvajanju različnih anket in raziskav 

zaznavanje in preprečevanje pojava ušivosti v šoli

obveščanje o otroku in njegovih dejavnostih v šoli

PRIVOLITEV
Točka (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov 

Obseg podatkov je zamejen z zakonodajo, kot sledi:

95. člen Zakona o osnovni šoli (ZOsn) [1]
Pravilnik o zbiranju in varstvu podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja [2]

[1] Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K

[2] Uradni list RS, št. 80/04 in 76/08

pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov
upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom;

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije

na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki izkažejo, da imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v
zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju

Upravljavec podatkov ne prenaša v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

EVIDENCA DODATNIH PODATKOV O UČENCIH, VPISANIH V OSNOVNO ŠOLO, IN
NJIHOVIH STARŠIH

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca vaših osebnih podatkov

JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE 

Šolska pot 5, 1433 Radeče

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO)

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov vam je, v kolikor je imenovana, na voljo za vsa vprašanja, povezana z dejanji obdelave
vaših osebnih podatkov.

Namen obdelave vaših osebnih podatkov

Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov

Uporabniki ali kategorije uporabnikov, če obstajajo

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja



Podatki iz te zbirke se hranijo do izpolnitve namena oziroma preklica soglasja, vendar po izpolnitvi namena in koncu
obdelave ne dlje kot je to nujno potrebno za izpolnjevanje pravne obveznosti ali uveljavljanje, izvajanje ali obrambo
pravnih zahtevkov, kar je predvidoma eno (1) leto od zaključka šolanja učenca, če zakonodaja ne določa drugače.

Preklic soglasja, 98. člen ZOsn

Upravljavec vam zagotavlja nadzor nad vašimi osebnimi podatki in uveljavljanje vseh pravic v skladu s Splošno uredbo o
varstvu podatkov (GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Glede na pravno podlago (privolitev) imate kot posameznik:

pravico do preklica,
pravico do dostopa do lastnih osebnih podatkov,
pravico do popravka,
pravico do izbrisa (''pravico do pozabe''),
pravico do omejitve obdelave pod pogoji iz Splošne uredbe o varstvu podatkov
pravico do prenosljivosti podatkov.

Privolitev lahko kadarkoli delno ali v celoti prekličete na enak način kot je bila dana, pri čemer preklic ne vpliva na
zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi soglasja izvajalo do preklica.

Vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovite v pisni obliki neposredno
na sedež ali elektronski naslov upravljavca, ki obdeluje vaše osebne podatke. Za več informacij o uveljavljanju vaših pravic
se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebe za varstvo podatkov (DPO), ki je imenovana pri upravljavcu.

V kolikor menite, da se vaši podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, imate
pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu na naslovu Dunajska 22, 1000 Ljubljana ali e-naslovu
gp.ip@ip-rs.si oziroma telefonu 01 230 97 30.

Zagotovitev resničnih, točnih in popolnih osebnih podatkov je v določenih primerih, kadar zakon tako določa, zakonska
obveznost posameznika, ki sodi v kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Upravljavec podatkov ne prenaša v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Upravljavec ne izvaja avtomatiziranega sprejemanja odločitev z oblikovanjem profilov.

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih
podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Informacije o podlagi ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost in ali mora posameznik
zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih
smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega
se nanašajo osebni podatki



. 

INFORMACIJE POSAMEZNIKU  
na podlagi člena 13 Splošne uredbe o varstvu podatkov

Odgovorna oseba upravljavca: Jana Wetz, ravnateljica
Kontaktni podatki upravljavca: 03 56 80 100 / tajnistvo.osljra@guest.arnes.si

Kontaktni podatki DPO: 031 692 832 / dpo@egalpb.si

obdelava podatkov za potrebe obveznega izobraževanja
spremljanje razvoja učencev in njihovega napredovanja

za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela (identiteta oseb ne sme biti razvidna)
pri izdelavi statističnih analiz (identiteta oseb ne sme biti razvidna)
izobraževalni in drugi podobni nameni (identiteta oseb ne sme biti razvidna)

ZAKON
Točka (c) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov

Obseg podatkov je zamejen z zakonodajo, kot sledi:

95. člen Zakona o osnovni šoli (ZOsn) [1]
Pravilnik o zbiranju in varstvu podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja [2]

[1] Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K

[2] Uradni list RS, št. 80/04 in 76/08

pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov
upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom;

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Center za socialno delo

Organizacijske enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo

Državni izpitni center za izvajanje nacionalnega preverjanja znanja

sodišča

zdravstveni zavodi

svetovalni centri

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije

na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki izkažejo, da imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v
zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju

EVIDENCA PODATKOV O NAPREDOVANJU UČENCEV, IZDANIH SPRIČEVALIH, VZGOJNIH
OPOMINIH IN DRUGIH LISTINAH

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca vaših osebnih podatkov

JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE 

Šolska pot 5, 1433 Radeče

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO)

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov vam je, v kolikor je imenovana, na voljo za vsa vprašanja, povezana z dejanji obdelave
vaših osebnih podatkov.

Namen obdelave vaših osebnih podatkov

Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov

Uporabniki ali kategorije uporabnikov, če obstajajo

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo



Upravljavec podatkov ne prenaša v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Podatki o učencu, napredovanju, izdanih spričevalih in drugih listinah se hranijo trajno (T).

98. člen ZOsn

Upravljavec vam zagotavlja nadzor nad vašimi osebnimi podatki in uveljavljanje vseh pravic v skladu s Splošno uredbo o
varstvu podatkov (GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Glede na pravno podlago (zakon) imate kot posameznik:

pravico do dostopa do lastnih osebnih podatkov,
pravico do popravka,
pravico do omejitve obdelave pod pogoji iz Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovite v pisni obliki neposredno
na sedež ali elektronski naslov upravljavca, ki obdeluje vaše osebne podatke. Za več informacij o uveljavljanju vaših pravic
se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebe za varstvo podatkov (DPO), ki je imenovana pri upravljavcu.

V kolikor menite, da se vaši podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, imate
pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu na naslovu Dunajska 22, 1000 Ljubljana ali e-naslovu
gp.ip@ip-rs.si oziroma telefonu 01 230 97 30.

Zagotovitev resničnih, točnih in popolnih osebnih podatkov je zakonska obveznost posameznika, ki sodi v kategorije
posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Vsako spremembo podatkov je potrebno sporočiti upravljavcu
najkasneje v sedmih (7) dneh od nastale spremembe.

Upravljavec podatkov ne prenaša v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Upravljavec ne izvaja avtomatiziranega sprejemanja odločitev z oblikovanjem profilov.

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih
podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Informacije o podlagi ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost in ali mora posameznik
zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih
smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega
se nanašajo osebni podatki
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INFORMACIJE POSAMEZNIKU  
na podlagi člena 13 Splošne uredbe o varstvu podatkov

Odgovorna oseba upravljavca: Jana Wetz, ravnateljica
Kontaktni podatki upravljavca: 03 56 80 100 / tajnistvo.osljra@guest.arnes.si

Kontaktni podatki DPO: 031 692 832 / dpo@egalpb.si

obdelava podatkov za potrebe obveznega izobraževanja
ugotavljanje in spremljanje gibalnih sposobnosti in morfoloških značilnosti učenca

za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela (identiteta oseb ne sme biti razvidna)
pri izdelavi statističnih analiz (identiteta oseb ne sme biti razvidna)
izobraževalni in drugi podobni nameni (identiteta oseb ne sme biti razvidna)

PRIVOLITEV
Točka (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov 

Obseg podatkov je zamejen z zakonodajo, kot sledi:

95. člen Zakona o osnovni šoli (ZOsn) [1]
Pravilnik o zbiranju in varstvu podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja [2]

[1] Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K

[2] Uradni list RS, št. 80/04 in 76/08

pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov
upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom;

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Center za socialno delo

Organizacijske enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo

Državni izpitni center za izvajanje nacionalnega preverjanja znanja

sodišča

zdravstveni zavodi

svetovalni centri

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije

na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki izkažejo, da imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v
zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju

EVIDENCA PODATKOV O GIBALNIH SPOSOBNOSTIH IN MORFOLOŠKIH ZNAČILNOSTIH
UČENCEV

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca vaših osebnih podatkov

JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE 

Šolska pot 5, 1433 Radeče

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO)

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov vam je, v kolikor je imenovana, na voljo za vsa vprašanja, povezana z dejanji obdelave
vaših osebnih podatkov.

Namen obdelave vaših osebnih podatkov

Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov

Uporabniki ali kategorije uporabnikov, če obstajajo

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo



Upravljavec podatkov ne prenaša v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Podatki o učencu se hranijo trajno (T). Ostali podatki iz te zbirke se hranijo eno (1) leto po zaključku šolanja učenca.

Preklic soglasja, 98. člen ZOsn

Upravljavec vam zagotavlja nadzor nad vašimi osebnimi podatki in uveljavljanje vseh pravic v skladu s Splošno uredbo o
varstvu podatkov (GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Glede na pravno podlago (privolitev) imate kot posameznik:

pravico do preklica,
pravico do dostopa do lastnih osebnih podatkov,
pravico do popravka,
pravico do izbrisa (''pravico do pozabe''),
pravico do omejitve obdelave pod pogoji iz Splošne uredbe o varstvu podatkov
pravico do prenosljivosti podatkov.

Privolitev lahko kadarkoli delno ali v celoti prekličete na enak način kot je bila dana, pri čemer preklic ne vpliva na
zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi soglasja izvajalo do preklica.

Vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovite v pisni obliki neposredno
na sedež ali elektronski naslov upravljavca, ki obdeluje vaše osebne podatke. Za več informacij o uveljavljanju vaših pravic
se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebe za varstvo podatkov (DPO), ki je imenovana pri upravljavcu.

V kolikor menite, da se vaši podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, imate
pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu na naslovu Dunajska 22, 1000 Ljubljana ali e-naslovu
gp.ip@ip-rs.si oziroma telefonu 01 230 97 30.

Zagotovitev resničnih, točnih in popolnih osebnih podatkov je v primeru podanega soglasja zakonska obveznost
posameznika, ki sodi v kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Vsako spremembo podatkov je
potrebno sporočiti upravljavcu najkasneje v sedmih (7) dneh od nastale spremembe.

Upravljavec podatkov ne prenaša v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Upravljavec ne izvaja avtomatiziranega sprejemanja odločitev z oblikovanjem profilov.

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih
podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Informacije o podlagi ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost in ali mora posameznik
zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih
smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega
se nanašajo osebni podatki



. 

INFORMACIJE POSAMEZNIKU  
na podlagi člena 13 Splošne uredbe o varstvu podatkov

Odgovorna oseba upravljavca: Jana Wetz, ravnateljica
Kontaktni podatki upravljavca: 03 56 80 100 / tajnistvo.osljra@guest.arnes.si

Kontaktni podatki DPO: 031 692 832 / dpo@egalpb.si

obdelava podatkov za potrebe obveznega izobraževanja
nudenje pomoči in svetovanja učencem, kot so razreševanje osebnih stisk, učnih in vedenjskih težav, svetovalno

delo z učenci s posebnimi potrebami, pridobivanje, koordiniranje in izvajanje dodatne strokovne pomoči, reševanje

socialno-ekonomskih stisk učencev

za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela (identiteta oseb ne sme biti razvidna)
pri izdelavi statističnih analiz (identiteta oseb ne sme biti razvidna)
izobraževalni in drugi podobni nameni (identiteta oseb ne sme biti razvidna)

PRIVOLITEV
Točka (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov 

Podatki se lahko v primeru, ko je učenec v družini ogrožen in ga je potrebno zavarovati, obdelujejo na podlagi zakona, brez
privolitve. 

Obseg podatkov je zamejen z zakonodajo, kot sledi:

95. člen Zakona o osnovni šoli (ZOsn) [1]
Pravilnik o zbiranju in varstvu podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja [2]

[1] Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K

[2] Uradni list RS, št. 80/04 in 76/08

pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov
upravni organi oziroma druge organizacije, ki so za uporabo osebnih podatkov pooblaščene z zakonom;

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Center za socialno delo

Organizacijske enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo

Državni izpitni center za izvajanje nacionalnega preverjanja znanja

sodišča

zdravstveni zavodi

svetovalni centri

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije

EVIDENCA PODATKOV O UČENCIH, KI POTREBUJEJO POMOČ OZIROMA SVETOVANJE

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca vaših osebnih podatkov

JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE 

Šolska pot 5, 1433 Radeče

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO)

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov vam je, v kolikor je imenovana, na voljo za vsa vprašanja, povezana z dejanji obdelave
vaših osebnih podatkov.

Namen obdelave vaših osebnih podatkov

Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov

Uporabniki ali kategorije uporabnikov, če obstajajo



na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki izkažejo, da imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v
zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju

Upravljavec podatkov ne prenaša v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Podatki o učencu se hranijo trajno (T). Ostali podatki iz te zbirke se hranijo eno (1) leto po zaključku šolanja učenca.

Preklic soglasja, 98. člen ZOsn

Upravljavec vam zagotavlja nadzor nad vašimi osebnimi podatki in uveljavljanje vseh pravic v skladu s Splošno uredbo o
varstvu podatkov (GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Glede na pravno podlago (privolitev) imate kot posameznik:

pravico do preklica,
pravico do dostopa do lastnih osebnih podatkov,
pravico do popravka,
pravico do izbrisa (''pravico do pozabe''),
pravico do omejitve obdelave pod pogoji iz Splošne uredbe o varstvu podatkov
pravico do prenosljivosti podatkov.

Privolitev lahko kadarkoli delno ali v celoti prekličete na enak način kot je bila dana, pri čemer preklic ne vpliva na
zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi soglasja izvajalo do preklica.

Vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovite v pisni obliki neposredno
na sedež ali elektronski naslov upravljavca, ki obdeluje vaše osebne podatke. Za več informacij o uveljavljanju vaših pravic
se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebe za varstvo podatkov (DPO), ki je imenovana pri upravljavcu.

V kolikor menite, da se vaši podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, imate
pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu na naslovu Dunajska 22, 1000 Ljubljana ali e-naslovu
gp.ip@ip-rs.si oziroma telefonu 01 230 97 30.

Zagotovitev resničnih, točnih in popolnih osebnih podatkov je v primeru podanega soglasja zakonska obveznost
posameznika, ki sodi v kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Vsako spremembo podatkov je
potrebno sporočiti upravljavcu najkasneje v sedmih (7) dneh od nastale spremembe.

Upravljavec podatkov ne prenaša v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

Upravljavec ne izvaja avtomatiziranega sprejemanja odločitev z oblikovanjem profilov.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih
podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Informacije o podlagi ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost in ali mora posameznik
zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih
smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega
se nanašajo osebni podatki


