INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA
POSAMEZNIKE

1. UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV
VIZ Vrtec Mavrica Izola, Ulica Osvobodilne fronte 15, 6310 Izola
Odgovorna oseba: Ravnateljica Suzana Božič
E-naslov: suzana.bozic@guest.arnes.si

2. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Vrtcu Mavrica Izola (v nadaljevanju:
vrtec) je mag. Domen Petelin, Kurikulum, šolsko pravno svetovanje, d.o.o., Rožna dolina,
Cesta XIX, št. 7, 1000 Ljubljana, e-naslov: info@kurikulum.si.
Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, ki jih obdeluje vrtec, imajo možnost
glede vseh vprašanj, vezanih na obdelavo njihovih osebnih podatkov, samostojno stopiti v
stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov prek elektronske pošte.

3. POSAMEZNIKI, NA KATERE SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI
Vrtec obdeluje osebne podatke v vrtec vpisanih in vključenih otrok, njihovih zakonitih
zastopnikov, delavcev vrtca, članov organov vrtca in morebitnih drugih oseb, katerih osebne
podatke obdeluje v skladu z določbo 6. člena Uredba (EU) Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ter o prostem
pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov - GDPR).

4. NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Vrtec zbira osebne podatke vpisanih otrok in njihovih zakonitih zastopnikov v evidenci
vpisanih otrok zaradi vodenja postopka sprejema in vključitve otroka v program vrtca.
Podatke zbira vrtec na podlagi privolitve zakonitih zastopnikov. Vrtec zbira osebne podatke
otrok in njihovih zakonitih zastopnikov v evidenci vključenih otrok zaradi ustreznega dela z
otrokom pri izvedbi programov, zaradi sodelovanja z zakonitimi zastopniki in zaradi
spremljanja plačil zakonitih zastopnikov za program vrtca.
Osebne podatke otrok in njihovih zakonitih zastopnikov vrtec obdeluje z namenom izvajanja
predšolske dejavnosti in z namenom spremljanja razvoja otrok, ki predstavlja podlago za
ustrezno postopanje zaposlenih v zavodu, ter za svetovanje in obveščanje zakonitih
zastopnikov otrok.
Osebne podatke delavcev vrtca vrtec obdeluje za namene izvajanja postopkov zaposlovanja,
za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, druge uradne namene, za uveljavljanje pravic
posameznika, na katerega se podatki nanašajo ter za zagotavljanje nemotenega poteka dela
in s tem povezanih postopkov.
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Osebne podatke članov organov vrtca (svet staršev, svet zavoda) vrtec obdeluje z namenom
izpolnjevanja obveznosti članov organov vrtca pri opravljanju svoje funkcije.
Osebne podatke vrtec pridobiva in obdeluje na podlagi predpisov, navedenih v 5. točki, po
pogodbi ali pa po predhodno pridobljenem soglasju zakonitih zastopnikov otrok, delavcev
vrtca ali članov organov vrtca, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v
zakonskih predpisih niso opredeljeni, kot na primer za uporabo zasebne telefonske številke
in/ali elektronskega naslova za namen lažje komunikacije, za objavo fotografij otroka v
publikacijah, na spletni strani vrtca in za obveščanje javnosti o prireditvah, itd. V teh primerih
obdelava osebnih podatkov poteka v skladu s posameznikovim soglasjem, vse do preklica.
V določenih primerih osebne podatke vrtec obdeluje tudi z namenom izpolnjevanja
specifičnih pogodbenih obveznosti vrtca ali z namenom izvajanja predšolske dejavnosti.

5. PRAVNE PODLAGE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
Vrtec obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi naslednjih predpisov:











Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 –
ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17);
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 popr. in 65/09 popr.), 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12ZPCP-2D, 47/15, 46/16 (49/16 popr.) – ZOFVI);
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 –
ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS);
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06);
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11);
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07);
Uredba (EU) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ter o prostem pretoku takih podatkov
(Splošna uredba o varstvu podatkov GDPR);
drugi predpisi EU, mednarodne pogodbe ali nacionalni predpisi, v katerih so določene
obveznosti vrtcev s področja varstva osebnih podatkov.

5. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV
Posamezne osebne podatke lahko obdelujejo le pooblaščeni delavci vrtca, pooblaščeni
zunanji pogodbeni obdelovalci (npr. IKT izvajalci), na podlagi veljavnih predpisov pa tudi
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, lokalna skupnost, itd.
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

6. OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
Vrtec obdeluje osebne podatke v mejah in na način, kot to določajo predpisi na področju
varstva osebnih podatkov. Osebne podatke vrtec obdeluje in hrani zgolj v obsegu, ki je
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potreben za uresničevanje namenov obdelave ter v časovnem obdobju, dokler je hramba
potrebna za doseganje zasledovanega cilja.
Vrtec obdeluje osebne podatke do izpolnitve namenov obdelave oziroma v okviru zastaralnih
rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, in bi bila obdelava
osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen kadar je rok
hrambe osebnih podatkov predpisan z zakonskem predpisu (v tovrstnih primerih se osebni
podatki hranijo v skladu s predpisom).
7. PRAVICE POSAMEZNIKOV
S pisno zahtevo, poslano na naslov Vrtca Mavrica Izola, Ulica Osvobodilne fronte 15, 6310
Izola ali na elektronski naslov vrtca vrtec.mavrica@guest.arnes.si , lahko posameznik
zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih
podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos
podatkov.
Posameznik lahko dana soglasja glede obdelave osebnih podatkov kadarkoli trajno ali
začasno, v celoti ali delno, prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov Vrtca Mavrica Izola,
Ulica Osvobodilne
fronte
15, 6310
Izola
ali
na
elektronski
naslov
vrtca
vrtec.mavrica@guest.arnes.si. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na
podlagi soglasja izvajala do njenega preklica.
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike
Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, v kolikor meni, da se njegovi osebni podatki
obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

V Izoli, dne 30. 8. 2019

Ravnateljica Vrtca Mavrica Izola
Suzana Božič

3

