
INFORMACIJE O OBDETAVI OSEBNIH PODATKOV 05 VI' ZA UEENCE

IN NJIHOVE ZAKONITE ZASTOPNIKE

Na podlagi 13. in '14. 6lena Splo5ne uredbe (EU) o varstvu podatkov vas obve5damo, da se osebni
podatki otrok in njihovih zakonltlh zastopnikov, ki so ali bodo:

- pridobueni noposredno od vas tekom vkljucitve oziroma sodelovanja v vzgojno-izobrazevalnem
programu in spremljajoiih aktivnosti,

- po potrebi h pogojno pridobl,eni od drugih upravljavcev (npr. od drugih vzgojno-izobrazevalnih ali
socialno varstvenih organizacij, centrov za socialno delo, od izvajalcev zdravstvene delavnosti,
pristojnega ministrsua, matidne obdine) ali

- nastali pri nas v okvlru izvalanla vzgojno-izobrazevalnega programa in spreml.iajoaih aktlvnostl
(vkljueno s podatki, ki bodo ustvarjeni pri zunanjih pogodbenih obdelovalcih)

zbirall, hranili, uporabljali in drugaoe obdelovall za namen zagotavljanja zakonite, varne, kakovostne,
primerne, uspesne in ucinkovite izvedbe vzgojno-izobra2evalnih programov in spremljajodih
aktivnosti, v katere je otrok vkljucen in za lzvajanje kalerih smo pristojni po zakonu. Podatki se vodUo

v iolski dokumentaciji ter v drugem dokumentarnem gradivu v papirni in informatizirani obllki.

5ola nastopa kot upravljavec osebnih podatkov in ima imenovano tudi poobla5deno osebo za varswo
osebnih podatkov Mateja Vovka, dostopno na telefonu 041 740 711.

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov so dolocene zlasti v (nasfeti temeljne predpise s
podrodja, ki ga pokrivate):

- npr, Zakonu o oryanizaciji in financiranju vzgoje in izobn^evanja (ZOFVI),

- npf, Zakonu o Solskl prehrani (ZsolPre-l),

- nW. Zakonu o usmerjanju otrok s posebnlml potrebami QUAPP-I),
- npr. Zakonu o vrtcih (ZVrt),

- npr. Zakonu o osnovni Soli (ZOsn),

- npr. Zakonu o glasbenih Solah (ZGla),

- npr. Zakonu o gimnazijah (ZGim),

- npr. Zakonu o poldicnem in strokovnem izobraaevanju (ZPSI),

- npr. Zakonu o maturi (ZMa\ ln
- Stevilnih podzakons4h predpisih (drravnih pravilnikih).

V dolo6enih primerih, ki jih dopu$Cajo predpisi, je lahko podlaga za obdelavo osebnih podatkov tudi
prostovoljna privolitev.

Tisti obdelavi podatkov, ki je po predpisih obvezna, pravlloma ni morno ugovarjati (na primer
posredovanje podatkov oblastnim organom za potrebe lzvajanja njihove pristdnosti v konketni
zadevi).

Roki hrambe osebnih podatkov oziroma dokumentaci.le so doloceni v predpisih s podro0ja vzgoje in

izobraZevanja (zakoni, pravilniki ln Enotni nacrt klasifikacijskih znakov z roki hrambe za vzgojno-

izobrazevalne zavode). ee rok hrambe ni predpisan in se podatki zbira.io na podlagi privolitve, se rok

doloei interno ter je naveden v privolitveni izjavi.

Podatki se redoma ne posredujejo tretjim osebam, razen zakonitim uporabnikom. Na zahtevo se

posamezni podatki lahko posredujejo drugim organom in organizactiam ter flzicnim osebam, ee



obvoznost posredovanja podalkov doloca zakon ali C€ bost€ v to posebej privolili. Zakonitl uporabnlki
z ome,enimi pooblastill so lahko tudi pogodbeni obdelovalcl osebnih podalkov (npr. \rzdrlevalci
strojne in programske opreme).

Avtomatizirano odlocanie ter proflliranie otrok ali zakonitih zastopnikov se ne lzvaja. Prenos podatkov

v tretie drzave se redoma ne izvaja.

Kot posameznik, na katerega se nanasajo pridob[enl ln ustvarjeni podatki, imate tudi pravico do
prito2be ali prilave pri lnformacuskem pooblasaencu v primeru krsiwe pravil varswa osebnih podatkov,

pravlco do seznanitve z vasimi osobnimi podatki ter pravico do ugovora, izbrlsa, popravka, omejitv€

obdBlave ter prenosljivosti podatkov, Ce so za to izpolnjeni pogoji (15. do 22. 6len Sploine uredbe
(EU) o varstvu podatkov).
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