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POLITIKA VARSWA OSEBNIH PODATKOV

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti posameznike, u6ence, dijake, starse,

sodelavce in zaposlene ter druge osebe (v nadaljevanju: )posameznik(), ki sodelujejo z OS

Tabor lMaribor (v nadaljevanju: >organizacija<) o namenih in pravnih podlagah, varnostnih

ukrepih ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naSa

organizacija.

Cenimo va5o zasebnost, zato vaSe podatke vedno skrbno varujemo.

Osebne podatke obdelujemo v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) 2016/697 o

varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v

nadaljevanju: )Sploina uredba()), veljavno slovensko zakonodajo s podrodja varstva osebnih

podatkov in drugo zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Politika varstva osebnih podatkov vsebuje informacije, na kak nadin naSa organizacija kot

upravljavec obdeluje osebne podatke, ki jih prejme od posameznika na osnovi zakonitih

pravnih podlag.

1) Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov je organizacija:

OS Tabor I Maibor

Arnolda Tovornika 21, 2000 MARIBOR

www.os-taborl .si

e-po5ta : a! c.@9s.t a b u -L 
s !

telefon: +386 (0) 2 330 09 72

2) Poobla5dena oseba

V skladu z dolodilom 37. dlena Sploine uredbe smo za poobla56eno osebo za varstvo

podatkov imenovali druzbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.

Tdaska cesta 85, Sl-2000 Maribor

www.datainfo.si

e- posta : d po@data i nfo. si

telefon: +386 (0) 2 620 4 300
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3) Osebni podatki

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z dolo6enim ali dolodljivim

posameznikom, doloiljiv posameznik je tisti, ki ga je mogode neposredno ali posredno doloditi,

zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska Stevilka, podatki o lokaciji, spletni

identifikator, ali z navedbo enega ali ved dejavnikov, ki so zna6ilni za fizitno, fiziolo5ko,

genetsko, du5evno, gospodarsko, kulturno ali druZbeno identiteto tega posameznika-

4) Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Organizacija zbira in obdeluje vaSe osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

- obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;

- obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju

javne oblasti, dodeljene upravljavcu;

- obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je

posameznik, na katerega se nana5ajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na

zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;

- obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov za katere si prizadeva

upravljavec ali tretja oseba;

- posameznik, na katerega se nanaSajo osebni podatki, je privolil v obdelavo

njegovih osebnih podatkov v enega ali ved dolodenih namenov;

- obdelava je potrebna za zaiEito iivljenjskih interesov posameznika, na katerega

se nanaSajo osebni podatki, ali druge fizidne osebe.

4.'l ) lzpolnitev zakonske obveznosti

S vpisom posameznikovega otroka ali posameznika v na5o organizacijo, lahko organizacija

na osnovi dolodil v zakonu obdeluje dolo6ene osebne podatke. Pravna podlaga za obdelavo

osebnih podatkov je tako lahko: Zakon o osnovni Soli, in pripadajodi podzakonski akti, ki

natandneje opredeljujejo obdelavo osebnih podatkov. Organizacija na podlagi zakonske

obveznosti obdeluje predvsem naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek, spol, datum

rojstva, EMSO, kraj, obdino in drZavo rojstva, podatke o starsih, dr:avljanstvo, prebivaliSde,

splo5ni udni uspeh, opravljeni obveznosti itd. kot nam narekuje zakonodaja. V omejenih
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primerih je v organizaciji mo2na obdelava tudi za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri

izvajanju javne oblasti, ki je dodeljena upravljavcu.

Vsi veljavni predpisi s podrodja izobtaaevanja so zbrani na spletni strani pristojnega

ministrstva:

httos //www. oov. si/dzavni-oraani/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevan le-znanost-rn-

sPor zakonodaial

4.21lzvalanje pogodbe

V primeru, ko posameznik z organizacijo sklene dolodeno pogodbo, ta predstavlja pravno

podlago za obdelavo osebnih podatkov. Osebne podatke smemo tako obdelovati za sklenitev

in izvajanje pogodbe, kot je npr. prodaja vstopnic, abonmajev, dlanstvo v knjiZnici ipd. Ce

posameznik osebnih podatkov ne posreduje, organizacija ne more skleniti pogodbe, prav tako

vam organizacija ne more izvesti storitve oziroma dostaviti blaga ali drugih produktov v skladu

s sklenjeno pogodbo, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo. Organizacija lahko na podlagi

opravljanja zakonite dejavnosti posameznike in uporabnike njenih storitev na njihov elektronski

naslov obvesda o svojih o storitvah, dogodkih, izobraZevanjih, ponudbah in drugih vsebinah.

Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih

podatkov ter prekli6e prejemanje sporodil preko povezave za odjavo v prejetem sporodilu, ali

kot zahtevek po elektronski po5ti na ali z redno posto na OS Tabor I Maribor,info os-faborl. sl

Arnolda Tovornika 21 , 2000 Maribor

4.3) Zakoniti interes

Uveljavl.janje pravne podlage zakonitega interesa je pri obdelavi osebnih podatkov s strani

javnih organov pri opravljanju njihovih nalog omejena. Vseeno pa lahko organizacija osebne

podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si organizacija prizadeva v

omejenem obsegu. Slednje ni dopustno, kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali

temeljne pravice in svoboSdine posameznika, na katerega se nana5ajo osebni podatki, ki

zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa organizacUa

vedno opravi presojo skladno s Splo5no uredbo.

Tako lahko posameznike obdasno obve5eamo o storitvah, dogodkih, izobraZevanjih,

ponudbah in drugih vsebinah preko elektronske poite, preko telefonskih klicev in po navadni

po5ti. Posameznik lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave

osebnih podatkov in preklide prejemanje sporo6il preko povezave za odjavo v prejetem

@ 2020, DATAINFO.SI, d.o.o. Tioiko cesto 85, 2OOO Moribor, Slovenijo. Vse provice pridrzone
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sporocilu, ali kot zahtevek po elektronski posti na it)foi.Aoslaborl .si ali z redno posto na OS

Tabor I Maribor, Arnolda Tovornika 21, 2000 Maribor

4.4) Obdelava na podlagi privolitve oz. soglasja

V kolikor organizacija nima pravne podlage izkazane na osnovi zakona, opravljanja javne

naloge, pogodbene obveznosti ali zakonitega interesa, sme posameznika zaprositi za

privolitev. Tako lahko obdeluje dolodene osebne podatke posameznika tudi za naslednje

namene, kadar posameznik poda za to soglasje:

- objava imena in priimka za namene obveSdanja na oglasni deski;

- naslov elektronske poste za namen obvesdanja in komunikacije;

- fotografije, video posnetki in druge vsebine, ki se nanaSajo na posameznika (npr.

dose2ki otrok, udencev, dijakov) za namene dokumentiranja aktivnosti in obveSdanja

javnosti o delu in dogodkih v organizaciji;

- druge namene, za katere se posameznik strinja s privolitvijo.

ee posameznik poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov in v nekem trenutku tega ved ne

2eli, lahko svojo privolitev preklide z zahtevkom poslanim po elektronski po5ti na info@os-

:ai ! ,,ali z redno posto na OS Tabor I Maribor, Arnolda Tovornika 21,2000 Maribor.

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

5) Hramba in izbris osebnih podatkov

organizacija bo hranila osebne podatke le toliko dasa, dokler bo to potrebno za uresniditev

namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani. v kolikor organizacija

@ 2020, OATAINFO.SI, d.o.o. Tr1aiko cesto 85, 2OOO Moribor, Slovenija. Vse prdvice pridr\one
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4.5) Obdelava je potrebna za zasiito iivljenjskih interesov posameznika

Organizacija lahko obdeluje osebne podatke posameznika, na katerega se nanaiajo osebni

podatki, v kolikor je to nujno za za5dito njegovih Zivljenjskih interesov. V nujnih primerih lahko

organizacija poi3de osebni dokument posameznika, preveri ali ta oseba obstaja v njegovi zbirki

podatkov, preudi njegovo anamnezo ali nave2e stik z njegovimi svojci, za kar organizacua ne

potrebuje posameznikove privolitve. Navedeno velja v primeru, ko je to nujno potrebno za

zaS6ito 2ivljenjskih interesov posameznika.
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podatke obdeluje na podlagi zakona, jih bo hranila za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Pri tem

se nekateri podatki hranijo za 6as sodelovanja z organizacijo, nekatere podatke pa je treba

hraniti trajno. Osebne podatke, ki jih organizacija obdeluje na osnovi pogodbenega odnosa s

posameznikom, organizacija hrani za obdobje, ki je potrebno za izvrSitev pogodbe in 5e 6let

po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med posameznikom in organizacijo do spora

v zvezi s pogodbo. V takem primeru hrani organizacija podatke 5e 10 let po pravnomodnosti

sodne odlodbe, arbilrai.e ali sodne poravnave ali, de sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva

mirne razreSitve spora. Tiste osebne podatke, ki jih organizacija obdeluje na podlagi osebne

privolite posameznika ali zakonitega interesa, bo organizacija hranila do preklica privolitve ali

do zahteve do izbrisa podatkov. Po prejemu zahleve za preklic privolitve ali zahteve za izbris

se podatki izbri5ejo. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbri5e.io najkasneje

v 15 dneh. Organizacija lahko te podatke izbrise tudi pred preklicem, kadar je bil doseZen

namen obdelave osebnah podatkov ali 6e tako doloda zakon.

lzjemoma lahko organizacija zaurne zahtevo za izbris iz razlogov iz Splo5ne uredbe, kot so

na5teti: uresnidevanje pravice do svobode iztalanja in obve5danja, izpolnjevanje pravne

obveznosli obdelave, razlogi javnega interesa na podrodju javnega zdravja, nameni arhiviranja

v javnem interesu, znanstveno- ali zgodovinsko raziskovalne nameni ali statistidni nameni,

izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov. Po preteku obdobja hrambe mora organizaclja

osebne podatke udinkovito in trajno izbrisati ali anonimizirati, tako da jih ni ved mogode

povezati z dolodenim posameznikom.

6) Uporabniki osebnih podatkov, pogodbena obdelava osebnih podatkov in iznos

podatkov

Uporabnik osebnih podatkov pomeni fiziEno ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo

telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti. Pri opravljanju svoje dejavnosti, organizacije

obdelujejo Stevilne osebne podatke posameznikov. Osebne podatke udencev, dUakov, starsev

in drugih oseb pri opravljanju svojega dela tako obdelujejo zaposleni v organizaciji skladno s

pogodbo o zaposlitvi oz. aktom o sistemizaciji ter tudi tretje (praviloma) pravne osebe, ki jim

organizacija posreduje osebne podatke, npr. ker tako zahteva zakonodaja. Med uporabnike

pa sodijo tudi pogodbeni obdelovalci, torej tisti, ki jih organizacija najame, da v imenu in za

ra6un organizacije opravljajo dolodene obdelave osebnih podatkov.

Organizacija lahko tako posamezne obdelave osebnih podatkov na osnovi pogodbe o

pogodbeni obdelavi zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane

@ 2O2O, DATAINFO.SI, d.o.o. TrZoiko cestd 85, 2OOO Moribor, Slovenijd. Vse provice pridrione.
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podatke obdelujejo izklju6no v imenu upravljavca, v mejah njegovega pooblastila, kije zapisan

v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej

politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje organizacija so predvsem:

- radunovodske storitve in drugi ponudniki pravnega ter poslovnega svetovanja;

- vzdrlevalci infrastrukture (videonadzor, varnostne storitve,);

- vzdrZevalci informacijskih sistemov;

- ponudniki e-postnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku ipd.

(npr. Arnes, Microsoft, Google, IZUM, e Sola, Lopolis, CSOD ipd.).

Organizacija za namene bolj5ega pregleda in nadzora nad pogodbenimi obdelovalci in

urejenosti medsebojnega pogodbenega razmerja, vodi tudi seznam pogodbenih obdelovalcev,

kjer so navedeni vsi konkretni pogodbeni obdelovalci s katerimi organizacua sodeluje.

Organizacija v nobenem primeru ne bo posredovala osebnih podatkov posameznika tretjim

nepooblas6enim osebam. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v

okviru navodil organizacije in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za katerekoli druge

namene.

Organizacija kot upravljavec in njeni zaposleni osebnih podatkov ne iznasajo v tretje drZave

(izven drZav dlanic Evropskega gospodarskega prostora - dlanice EU ter lslandija, Norve6ka

in Liechtenstein).

7) PiSkotki

Pi5kotki so temeljnega pomena za zagotavljanje posamezniku prijaznih spletnih storitev.

Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani, pomagajo pri

@ 2020, DATAINFO.SI, d.o.o. Trioiko cesto 85,2OOO Maribor, Slovenijd. Vse provice pridrione

Spletna stran organizacije deluje s pomodjo t.i. piSkotkov (angl. cookies). PiSkolek je datoteka,

ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piskotke shranijo v naprave uporabnikov, s

katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev,

ki sojih uporabniki uporabili prl dostopu. PiSkotki omogo6ajo spletnim stranem prepoznavanje,

v kolikor je uporabnik 2e obiskal spletno mesto. Pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo

pomodjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim

nadzorom brskalnika, ki ga uporablja posameznik - ta lahko shranjevanje piskotkov po 2elji

omeji ali popolnoma onemogodi-
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zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, itd. S pomodjo pi5kotkov

ocenimo udinkovitost zasnove nasega spletnega mesta.

Spletna stran organizacije uporablja naslednje piikotke:

PiSkotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko posameznik izbri5e (navodila se nahajajo na spletnih

straneh posameznega brskalnika).

8) Varovanje podatkov in toinost podatkov

Organizacija skrbi za informacrjsko varnost in varnost infrastrukture (prostorov in aplikativno

sistemske programske opreme). NaSi informacijski sistemi so med drugim zasditeni s

protivirusnimi programi in poZarnim zidom. Uvedli smo ustrezne organizacijsko tehni6ne

varnostne ukrepe, namenjene varstvu osebnih podatkov pred nakljudnim ali nezakonitim

unidenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaSdenim razkrivanjem ali dostopom ter pred

drugimi nezakonitimi in nepooblaSdenimi oblikami obdelave. V primeru posredovanja posebnih

vrst osebnih podatkov, jih posredujemo v Sifrirani obliki in zasditeni z geslom.

Posameznik je sam odgovoren, da svoje osebne podatke posreduje varno in da so

posredovani podatki todni in verodostojni. OrganizacUa se bo trudila, da bodo osebni podatki,

ki jih obdeluje, todni in po potrebi aZurirani, obdasno se lahko obrne na posameznika za

potrditev todnosti osebnih podatkov.

Traja 1 leto

Traja 1 leto
Piskotek je potreben za pravilno delovanje spletnega

ogrodja.

_pk_id.IUlD]
Piskotek nam omogo6a boljSe razumevanje navad

obiskovalcev z uporabo spletne analitike.

_pk_ses.IUlD]
Piskotek nam omogoda boljSe razumevanje navad

obiskovalcev z uporabo spletne analitike.

piwik_ignore Traja 2 leti Vodi uporabnikovo odlo6itev o zavrnitvi piSkotkov

A 2O2O, DATAINFO.SI, d.o.o. Triaikd cesto 85, 2OOO Moribor, Slovenijo. Vse provice pridrzone

wp-settings-[UlD]
Piskotek je potreben za pravilno delovanje spletnega

ogrodja.

wp-settings{ime-[U I D]

Traja 2 leti.

Traja 2 leti.
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9) Pravice posameznika glede obdelave podatkov

V skladu s Splosno uredbo ima posameznik sledede pravice iz varstva osebnih podatkov:

- zahteva lahko informacije o tem, ali imamo njegove osebne podatke in, 6e je tako,

katere podatke imamo ter na kakSni podlagi jih imamo in zakal jih uporabljamo;

- zahteva lahko dostop do svojih osebnih podatkov, kar mu omogoda, da prejme kopijo

osebnih podatkov, ki jih ima organizacija ter preveri, ali jih organizacija obdeluje

zakonito;

- zahteva lahko popravke osebnih podatkov, kot je popravek nepopolnih ali netodnih

osebnih podatkov;

- zahteva lahko izbris svojih osebnih podatkov, kadar ni ,azloga za nadaljnjo obdelavo

oziroma kadar uveljavlja svojo pravico do ugovora glede nadaljnje obdelave;

- ugovarja lahko nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, kjer se organizacUa sklicuje na

zakoniti poslovni interes (tudi v primeru zakonitega interesa tretje osebe), kadar

obstajajo razlogi, povezani s posameznikovim posebnim polozajem; posameznik ima

pravico kadarkoli ugovarjati, de organizacija obdeluje osebne podatke za namene

neposrednega trZenja;

- zahteva lahko omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, kar pomeni prekinitev

obdelave osebnih podatkov, na primer, de posameznik 2eli, da organizacija ugotovi

todnost ali da se preverijo razlogi za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov;

- zahteva lahko prenos svojih osebnih podatkov v strukturirani eleKronski obliki k

drugemu upravljavcu, v kolikor je to mogode in izvedljivo;

- prekli6e lahko privolitev oziroma soglasje, ki ga podal za zbianje, obdelavo in prenos

svojih osebnih podatkov za doloden namen; po prejemu obvestila, da je umaknil svojo

privolitev, bo organizacija prenehala obdelovati osebne podatke za namene, ki jih

prvotno sprejela, razen Ee organizacUa nima druge zakonite pravne podlage za lo, da

to stori zakonito.

ee 2eli posameznik uveljavljati katero koli od prej navedenih pravic, lahko poslje zahtevek po

elektronski posti na info@os-taborl si ali z redno posto na OS Tabor I Maribor, Arnolda

Tovornika 21 , 2000 Maribor.

Na zahtevo, ki se nanasa na pravice posameznika, bo organizacija odgovorila brez

nepotrebnega odlasanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. V primeru,

@ 2020, DATAINFO.SI, d.o.o. Tr2oiko cesta 85,2OOO Moribor, Slovenija. Vse provice pridrione.
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da bi se ta rok ob upostevanju kompleksnosti in Stevila zahtev, podaljsal (za na.ived dva

dodatna meseca), boste o tem obvesdeni. Dostop do posameznikovih osebnih podatkov in

uveliavljene pravic je za posameznika brezpladno, vendar pa lahko organizacija zaraduna

razumno pladilo, v kolikor je zahteva posameznika, na katerega se nanasajo osebni podatki,

oditno neutemeljena ali pretirana, zlasti de se ponavlja. V tak5nem primeru lahko organizacija

zahtevo tudi zavrne. V primeru uveljavljanja pravic iz tega naslova bo morebiti morala

organizacija od posameznika zahtevati dolodene informaoje, ki mu bodo pomagale pri potrditvi

identitete posameznika, kar je le varnostni ukrep, ki zagotavlja, da se osebni podatki ne

razkrijejo nepoobla5denim osebam.

Pri uveljavljanju ptavic iz tega naslova lahko posameznik uporabi obrazec lnformacijskega

pooblaS6enca, ki je dosegljiv na njihovi spletni strani. Povezava na http9./1w!14ry.!-E

rs.si/fileadmin/user uDloadldocl ofi azcilzVOPlZahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi

(rpooa Obrazec SLOP .doc

V primeru, da posameznik meni, da so mu pravice krSene, se lahko za za5dito ali pomod obrne

na nadzorni organ (lnformacijskega pooblaSdenca) Povezava na: https://www.ip-

rs. si/zakonodaia lreforma-evropskeqa-zakonodaineoa-okvira-za-varstvo-osebnih-

oodatkov/kliucna-o odroc a-uredbe/oriiava-krsitev/

ee ima posameznik kakrinakoli vpra3anja v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov, se

lahko vedno obrne na naSo organizacijo preko elektronske poste na infc@os-taborl .si ali z

redno posto na OS Tabor I Maribor, Arnolda Tovornika 21, 2OOO Maribor.

10) Objava sprememb

Vsaka sprememba nase Politike o varstvu osebnih podatkov bo objavljena na spletni strani

organizacije: ;:'ll.'v. cs-taborT si . Z uporabo spletne strani posameznik potrjuje, da je seznanjen

s celotno vsebino te politike varstva osebnih podatkov.
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