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I.

Zbirka podatkov prijavljenih dijakov in vajencev za vpis

1.

aziv zbirke podatkov:
•

Zbirka podatkov prijavljenih dijakov in vajencev za vpis

2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:
• Šolski center Ptuj, Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj

3.

Pravna podlaga vzpostavitve zbirke podatkov:
• Zakon o gimnaziji (Uradni list Rs štev. 12/96)
• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS štev. 12/96)

4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, hranjeni v zbirki:
• dijaki, prijavljeni za vpis v srednjo šolo,

5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
• ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, naslov stalnega (začasnega)
bivališča, pridobljena izobrazba.

6.

Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov:
• Zakon o gimnaziji in
• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
• Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju

7.

ačin zbiranja osebnih podatkov:
•
•

8.

Neposredno od staršev oziroma skrbnikov dijakov
Osnovne šole

amen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter pravna
podlaga namena:
• Za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo in šport, v drugih primerih pa le v skladu s
posebnimi predpisi.

9.

Časovna omejenost shranjevanja in uporabe osebnih podatkov:
• Podatki se hranijo trajno.

10.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:
• Ni omejitev.

11.

Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki podatkov:
• Pooblaščeni delavci šole
• Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport,
• drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 8/90 in
19/91).

12.

Ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:
• Osebni podatki se ne iznašajo iz države.

13.

Opis zavarovanja
• Podatki so varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (U.l. RS, št. 59/99) in
skladno s Pravilnikom o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter varovanju
dokumentarnega gradiva.
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II.

Zbirka podatkov vpisanih dijakov in vajencev

1.

aziv zbirke osebnih podatkov
•

Zbirka podatkov vpisanih dijakov in vajencev

2.

Upravljavec zbirke osebni podatkov in njegov sedež
• Šolski center Ptuj, Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj

3.

Pravna podlaga vzpostavitve zbirke osebnih podatkov
• Zakon o gimnaziji (U.l. RS 12/96)
• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (U.l. RS 12/96)

4.

Kategorije posameznikov
• Dijaki in vajenci, vpisani v Šolski center Ptuj

5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki osebnih podatkov
• Ime, priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče,
pridobljena izobrazba.

6.

Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov,
• Zakon o gimnaziji (U.l. RS 12/96)
• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (U.l. RS 12/96)
• Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju

7.

ačin zbiranja osebnih podatkov
•

8.

amen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter pravna
podlaga namena
• Za potrebe izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog
• Za izdelavo znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz se smejo
•

9.

Neposredno od staršev oziroma skrbnikov dijakov ali vajencev.

osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta dijaka oziroma vajenca ni razvidna.
Pravna podlaga namena izhaja iz 42.člena Zakona o gimnazijah oziroma 79.člena Zakona o
poklicnem in strokovnem izobraževanju. (U.l. RS, št. 12/96)

Čas shranjevanja in uporabe osebnih podatkov
• Podatki se hranijo trajno.

10.

Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in
pravna podlaga omejitev,
• Ni omejitev.

11.

Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov,
• Pooblaščeni delavci Šolskega centra Ptuj,
• Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport,
• Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

12.

Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu in pravno podlago iznosa,
• Osebni podatki se ne iznašajo iz države.

13.

Opis zavarovanja.
• Podatki so varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (U.l. RS, št. 59/99) in
skladno s Pravilnikom o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter varovanju
dokumentarnega gradiva.
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III.

Zbirka podatkov v osebnem listu dijakov in dijakinj

1.

aziv zbirke podatkov:
•

Zbirka podatkov v osebnem listu dijakov in vajencev (obr. DZS 1,29)

2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:
• Šolski center Ptuj, Volkmerjeva 19, Ptuj

3.

Pravna podlaga vzpostavitve zbirke podatkov:
• Zakon o gimnaziji (Uradni list RS 12/96)
• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS 12/96)

4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, hranjeni zbirki:
• dijaki, vpisani v srednjo šolo,

5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
• ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče, pridobljena

izobrazba, podatki o uspehu pri posameznih predmetih, splošni učni uspeh, pohvale,
nagrade, priznanja, napredovanje, podatki o izpitih, podatki o dokončanju izobraževanja.

6.

Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov:
• Zakon o gimnaziji in
• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
• Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju

7.

ačin zbiranja osebnih podatkov:
•
•

8.

Neposredno od dijakov, staršev oz. skrbnikov
Ministrstvo za šolstvo in šport - vpisna služba

amen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter pravna
podlaga namena:
• Za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo in šport, v drugih primerih pa le v skladu s
posebnimi predpisi.

9.

Časovna omejenost shranjevanja in uporabe osebnih podatkov:
• Podatki se hranijo trajno.

10.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:
• Ni omejitev.

11.

Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki podatkov:
• Pooblaščeni delavci šole
• Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport,
• drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list Rs št.8/90 in
19/91).

12.

Ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:
• Osebni podatki se ne iznašajo iz države.

13.

Opis zavarovanja.
• Podatki so varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (U.l. RS, št. 59/99) in
skladno s Pravilnikom o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter varovanju
dokumentarnega gradiva.
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IV.

Zbirka podatkov v matični knjigi

1.

aziv zbirke podatkov:
•

Zbirka podatkov v matični knjigi (obr. DZS 1,25)

2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:
• Šolski center Ptuj, Volkmerjeva 19, Ptuj

3.

Pravna podlaga vzpostavitve zbirke podatkov:
• Zakon o gimnaziji (Uradni list RS 12/96)
• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS 12/96)

4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, hranjeni zbirki:
• dijaki, vpisani v srednjo šolo,

5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
• ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče in pridobljeno
izobrazbo.

6.

Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov:
• Zakon o gimnaziji in
• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
• Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju

7.

ačin zbiranja osebnih podatkov:
•
•

8.

Neposredno od dijakov
Ministrstvo za šolstvo in šport - vpisna služba

amen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter pravna
podlaga namena:
• Za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo in šport, v drugih primerih pa le v skladu s
posebnimi predpisi.

9.

Časovna omejenost shranjevanja in uporabe osebnih podatkov:
• Podatki se hranijo trajno.

10.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:
• Ni omejitev.

11.

Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki podatkov:
• Pooblaščeni delavci šole
• Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport,
• drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list Rs št. 8/90 in
19/91).

12.

Ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:
• Osebni podatki se ne iznašajo iz države.

13.

Opis zavarovanja.
• Podatki so varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (U.l. RS, št. 59/99) in
skladno s Pravilnikom o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter varovanju
dokumentarnega gradiva.
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V.

Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških
značilnostih

1.

aziv zbirke podatkov:
•

Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih (obr. ŠVKI ZŠS 1998)

2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:
• Šolski center Ptuj, Volkmerjeva 19, Ptuj

3.

Pravna podlaga vzpostavitve zbirke podatkov:
• Zakon o gimnaziji (Uradni list RS 12/96)
• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS 12/96)

4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, hranjeni zbirki:
• dijaki, vpisani v srednjo šolo.

5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
• ime in priimek, spol, datum, kraj, občino in državo rojstva, prebivališče in pridobljeno
izobrazbo, ter telesno višino, voluminoznost telesa,hitrost alternativnih gibov, eksplozivno
moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost
ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem
kontinuiranem naprezanju.

6.

Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov:
• Soglasje dijaka
• Zakon o gimnaziji in
• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
• Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju

7.

ačin zbiranja osebnih podatkov:
•

8.

Neposredno od dijakov

amen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter pravna
podlaga namena:
• Za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo in šport, v drugih primerih pa le v skladu s
posebnimi predpisi.

9.

Časovna omejenost shranjevanja in uporabe osebnih podatkov:
• Podatki se hranijo od pridobitve soglasja do konca pouka v šolskem letu.

10.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:
• Ni omejitev.

11.

Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki podatkov:
• Pooblaščeni delavci šole
• Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport,
• drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list Rs št. 8/90 in
19/91).

12.

Ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:
• Osebni podatki se ne iznašajo iz države.

13.

Opis zavarovanja.
• Podatki so varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (U.l. RS, št. 59/99) in
skladno s Pravilnikom o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter varovanju
dokumentarnega gradiva.
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VI.

Zbirka podatkov o maturi / poklicni maturi / zaključnem izpitu

1.

aziv zbirke podatkov:
•

Zbirka podatkov o maturi/poklicni maturi/zaključnem izpitu

2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:
• Šolski center Ptuj, Volkmerjeva 19, Ptuj

3.

Pravna podlaga vzpostavitve zbirke podatkov:
• Zakon o gimnaziji (Uradni list RS 12/96)
• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS 12/96)

4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, hranjeni zbirki:
• dijaki, vpisani v srednjo šolo,

5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
• ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče, pridobljena
izobrazba, prijava k maturi,

6.

Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov:
• Zakon o gimnaziji in
• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
• Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju

7.

ačin zbiranja osebnih podatkov:
•

8.

neposredno od dijakov

amen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter pravna
podlaga namena:
• Za potrebe šole, Ministrstvo za šolstvo in šport v drugih primerih pa le v skladu s posebnimi
predpisi.

9.

Časovna omejenost shranjevanja in uporabe osebnih podatkov:
• Podatki se hranijo trajno.

10.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:
• Ni omejitev.

11.

Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki podatkov:
• Pooblaščeni delavci zavoda
• Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport,
• drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (U. l. Rs št.59/99).

12.

Ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:
• Osebni podatki se ne iznašajo iz države.

13.

Opis zavarovanja
• Podatki so varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (U.l. RS, št. 59/99) in
skladno s Pravilnikom o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter varovanju
dokumentarnega gradiva.
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VII.

Zbirka podatkov o izpitih

1.

aziv zbirke podatkov:
•

Zbirka podatkov o izpitih (obr. DZS 1,49)

2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:
• Šolski center Ptuj, Volkmerjeva 19, Ptuj

3.

Pravna podlaga vzpostavitve zbirke podatkov:
• Zakon o gimnaziji (Uradni list RS 12/9)
• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS 12/96)

4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, hranjeni zbirki:
• Dijaki, vajenci,

5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
• ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče in prej pridobljena
izobrazba.

6.

Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov:
• Zakon o gimnaziji in
• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
• Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju

7.

ačin zbiranja osebnih podatkov:
•

8.

Neposredno od dijakov

amen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter pravna
podlaga namena:
• Za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo in šport v drugih primerih pa le v skladu s posebnimi
predpisi.

9.

Časovna omejenost shranjevanja in uporabe osebnih podatkov:
• Podatki se hranijo pet let.

10.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:
• Ni omejitev.

11.

Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki podatkov:
• Pooblaščeni delavci šole
• Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport,
• drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list Rs št. 8/90 in
19/91).

12.

Ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:
• Osebni podatki se ne iznašajo iz države.

13.

Opis zavarovanja.
• Podatki so varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (U.l. RS, št. 59/99) in
skladno s Pravilnikom o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter varovanju
dokumentarnega gradiva.
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VIII.

Zbirka podatkov o dijakih/vajencih, ki jih obravnava svetovalna
služba

1.

aziv zbirke osebnih podatkov
•

Zbirka podatkov o dijakih/vajencih, ki jih obravnava svetovalna služba

2.

Upravljavec zbirke osebni podatkov in njegov sedež
• Šolski center Ptuj, Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj

3.

Pravna podlaga vzpostavitve zbirke osebnih podatkov
• Zakon o gimnaziji in
• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju

4.

Kategorije posameznikov
• Udeleženci izobraževanja-odrasli v ŠC Ptuj

5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki osebnih podatkov
• Ime, priimek, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in prej pridobljeno izobrazbo.
• Družinsko in socialno anamnezo, razvojno anamnezo, diagnostične postopke, postopke
strokovne pomoči, strokovna mnenja institucij.

6.

Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov,
• Soglasje dijaka, vajenca in starša oziroma zakonitega zastopnika
• Zakon o gimnaziji in
• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
• Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju

7.

ačin zbiranja osebnih podatkov
•

8.

Neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo.

amen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter pravna
podlaga namena
• Za potrebe nudenja pomoči, izobraževalnega dela, statistična raziskovanja, druge uradne
namene in uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

9.

Čas shranjevanja in uporabe osebnih podatkov
• Od pridobitve soglasja do končane obravnave oziroma najkasneje do konca šolskega leta.

10.

Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in
pravna podlaga omejitev
• Ni omejitev.

11.

Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov
• Pooblaščeni delavci Šolskega centra Ptuj,
• Pooblaščeni delavci MŠŠ
• Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov

12.

Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu in pravno podlago iznosa
• Osebni podatki se ne iznašajo iz države.

13.

Opis zavarovanja
• Podatki so varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (U.l. RS, št. 59/99) in
skladno s Pravilnikom o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter varovanju
dokumentarnega gradiva.
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IX.

Zbirka podatkov o preverjanju in ocenjevanju znanja

1.

aziv zbirke podatkov:
•

Zbirka o preverjanju in ocenjevanju znanja

2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:
• Šolski center Ptuj, Volkmerjeva 19, Ptuj

3.

Pravna podlaga vzpostavitve zbirke podatkov:
• Zakon o gimnaziji (Uradni list RS 12/96)
• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS 12/96)

4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, hranjeni zbirki:
• dijaki, vpisani v srednjo šolo,

5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
• ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče in prej pridobljena
izobrazba, podatki o uspehu pri posameznih predmetih, splošni uspeh, napredovanje..

6.

Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov:
• Zakon o gimnaziji in
• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
• Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju

7.

ačin zbiranja osebnih podatkov:
•

8.

Neposredno od dijakov

amen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter pravna
podlaga namena:
• Za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo in šport, v drugih primerih pa le v skladu s
posebnimi predpisi.

9.

Časovna omejenost shranjevanja in uporabe osebnih podatkov:
• Podatki se hranijo trajno.

10.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:
• Ni omejitev.

11.

Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki podatkov:
• Pooblaščeni delavci šole
• Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport,
• drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list Rs št. 8/90 in
19/91).

12.

Ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:
• Osebni podatki se ne iznašajo iz države.

13.

Opis zavarovanja.
• Podatki so varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (U.l. RS, št. 59/99) in
skladno s Pravilnikom o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter varovanju
dokumentarnega gradiva.
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X.

Zbirka podatkov o izdanih dokumentih

1.

aziv zbirke podatkov:
•

Zbirka podatkov o izdanih dokumentih

2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:
• Šolski center Ptuj, Volkmerjeva 19, Ptuj

3.

Pravna podlaga vzpostavitve zbirke podatkov:
• Zakon o gimnaziji (Uradni list RS 12/96)
• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS 12/96)

4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, hranjeni zbirki
• Dijaki in vajenci

5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
• ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče in prej pridobljena

izobrazba, splošni učni uspeh, opravljeni izpiti, napredovanje in dokončanje izobraževanja.

6.

Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov:
• Zakon o gimnaziji in
• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
• Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju

7.

ačin zbiranja osebnih podatkov:
•

8.

Neposredno od dijakov

amen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter pravna
podlaga namena:
• Za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo in šport, v drugih primerih pa le v skladu s
posebnimi predpisi.

9.

Časovna omejenost shranjevanja in uporabe osebnih podatkov:
• Podatki se hranijo pet let.

10.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:
• Ni omejitev.

11.

Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki podatkov:
• Pooblaščeni delavci šole
• Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport,
• drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list Rs št. 8/90 in
19/91).

12.

Ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:
• Osebni podatki se ne iznašajo iz države.

13.

Opis zavarovanja.
• Podatki so varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (U.l. RS, št. 59/99) in
skladno s Pravilnikom o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter varovanju
dokumentarnega gradiva.
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XI.

Zbirka podatkov starših mladoletnikov

1.

aziv zbirke podatkov:
•

Zbirka podatkov o starših mladoletnikov

2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:
• Šolski center Ptuj, Volkmerjeva 19, Ptuj

3.

Pravna podlaga vzpostavitve zbirke podatkov:
• Zakon o gimnaziji (Uradni list RS 12/96)
• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS 12/96)

4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, hranjeni zbirki
• dijaki
• Starši mladoletnikov

5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
• ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče ter ime in
priimek staršev oziroma zakonitih zastopnikov dijaka, naslov prebivališča, oziroma naslov na
katerem so dosegljivi.

6.

Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov:
• S soglasjem staršev oziroma zakonitih zastopnikov dijaka
• Zakon o gimnaziji in
• Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
• Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju

7.

ačin zbiranja osebnih podatkov:
•

Neposredno od staršev ali zakonitih zastopnikov dijaka

8.

amen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter pravna
podlaga namena:
• Za potrebe šole, v drugih primerih pa le v skladu s posebnimi predpisi.

9.

Časovna omejenost shranjevanja in uporabe osebnih podatkov:
• Podatki se hranijo do konca šolskega leta.

10.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:
• Ni omejitev.

11.

Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki podatkov:
• Pooblaščeni delavci šole
• drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list Rs št. 8/90 in
19/91).

12.

Ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:
• Osebni podatki se ne iznašajo iz države.

13.

Opis zavarovanja.
• Podatki so varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (U.l. RS, št. 59/99) in
skladno s Pravilnikom o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter varovanju
dokumentarnega gradiva.
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XII.

Zbirka podatkov o udeležencih izobraževanja-odrasli

1.

aziv zbirke podatkov:
•

zbirka podatkov o udeležencih izobraževanja-odrasli

2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:
• Šolski center Ptuj, Volkmerjeva 19, Ptuj

3.

Pravna podlaga vzpostavitve zbirke podatkov:
• Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS 12/96)

4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, hranjeni zbirki
• Kandidati, udeleženci izobraževanja

5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
• ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče in telefonska številka.

6.

Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov:
• Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS 12/96)

7.

ačin zbiranja osebnih podatkov:
•

8.

Neposredno od udeležencev izobraževanja

amen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter pravna
podlaga namena:
• Za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo in šport, v drugih primerih pa le v skladu s
posebnimi predpisi.

9.

Časovna omejenost shranjevanja in uporabe osebnih podatkov:
• Podatki se hranijo trajno.

10.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:
• Ni omejitev.

11.

Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki podatkov:
• Pooblaščeni delavci šole
• Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport,
• drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list Rs št. 8/90 in
19/91).

12.

Ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:
• Osebni podatki se ne iznašajo iz države.

13.

Opis zavarovanja.
• Podatki so varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (U.l. RS, št. 59/99) in
skladno s Pravilnikom o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter varovanju
dokumentarnega gradiva.
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XIII.

Zbirka podatkov o napredovanju udeležencev izobraževanjaodrasli

1.

aziv zbirke podatkov:
•

zbirka podatkov o napredovanju udeležencev izobraževanja-odrasli

2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:
• Šolski center Ptuj, Volkmerjeva 19, Ptuj

3.

Pravna podlaga vzpostavitve zbirke podatkov:
• Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS 12/96)

4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, hranjeni zbirki
• Kandidati, udeleženci izobraževanja

5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
• ime in priimek, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, prebivališče in telefonska številka,
napredovanje in izdana spričevala in druge listine.

6.

Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov:
• Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS 12/96)

7.

ačin zbiranja osebnih podatkov:
•

8.

Neposredno od udeležencev izobraževanja

amen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter pravna
podlaga namena:
• Za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo in šport, v drugih primerih pa le v skladu s
posebnimi predpisi.

9.

Časovna omejenost shranjevanja in uporabe osebnih podatkov:
• Podatki se hranijo trajno.

10.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:
• Ni omejitev.

11.

Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki podatkov:
• Pooblaščeni delavci šole
• Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport,
• drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list Rs št. 8/90 in
19/91).

12.

Ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:
• Osebni podatki se ne iznašajo iz države.

13.

Opis zavarovanja.
• Podatki so varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (U.l. RS, št. 59/99) in
skladno s Pravilnikom o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter varovanju
dokumentarnega gradiva.
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XIV. Zbirka podatkov za knjižnično dejavnost
1.

aziv zbirke podatkov:
•

Zbirka podatkov za knjižnično dejavnost

2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:
• Šolski center Ptuj, Volkmerjeva 19, Ptuj

3.

Pravna podlaga vzpostavitve zbirke podatkov:
• Soglasje koristnika storitev-prijavnica
• Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. SRS, štev.7/82)

4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, hranjeni zbirki:
• Koristniki storitev

5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
• ime in priimek, rojstni podatki, stalno in začasno bivališče, letnik vpisa v program.

6.

Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov:
• Soglasje koristnika storitev
• Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju

7.

ačin zbiranja osebnih podatkov:
•

8.

Neposredno od koristnikov storitev

amen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter pravna
podlaga namena:
• Za potrebe knjižnice, v drugih primerih pa le v skladu s posebnimi predpisi. Pri izdelavi
statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta
uporabnika ni razvidna

9.

Časovna omejenost shranjevanja in uporabe osebnih podatkov:
• Podatki se hranijo za vsako šolsko leto.

10.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:
• Ni omejitev.

11.

Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki podatkov:
• Pooblaščeni delavci šole.
• drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list Rs št. 8/90 in
19/91).

12.

Ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:
• Osebni podatki se ne iznašajo iz države.

13.

Opis zavarovanja.
• Podatki so varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (U.l. RS, št. 59/99) in
skladno s Pravilnikom o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter varovanju
dokumentarnega gradiva.
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XV.

Zbirka podatkov o zaposlenih

1.

aziv zbirke osebnih podatkov
•

Zbirka podatkov o zaposlenih

2.

Upravljavec zbirke osebni podatkov in njegov sedež
• Šolski center Ptuj, Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj

3.

Pravna podlaga vzpostavitve zbirke osebnih podatkov
• Zakon o evidencah na področju dela (U.l. SFRJ 17/90)
• Zakon o matični evidenci (U.l. RS 45/95)

4.

Kategorije posameznikov
• Zaposleni

5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki osebnih podatkov
• Ime, priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno
•

6.

Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov,
• Zakon o evidencah na področju dela (U.l. SFRJ 17/90 )
• Zakon o matični evidenci (U.l. RS 45/95)

7.

ačin zbiranja osebnih podatkov
•

8.

Neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo.

amen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter pravna
podlaga namena
• Za statistična raziskovanja, druge uradne namene in uveljavljanje pravic posameznika, na
•

9.

prebivališče.
Kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost,
pridobljeni naziv, pridobljen plačilni razred, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba,
zaposlitev za določen ali nedoločen čas, invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri
katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum sklenitve delovnega
razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja.

katerega se podatki nanašajo.
Pravna podlaga izhaja iz 4.člena Zakona o evidencah na področju dela in 6.člena Zakona o
matični evidenci.

Čas shranjevanja in uporabe osebnih podatkov
• Podatki se hranijo trajno.

10.

Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in
pravna podlaga omejitev
• Ni omejitev.

11.

Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov
• Pooblaščeni delavci Šolskega centra Ptuj,
• ZZZS
• ZPIZ
• Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov

12.

Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu in pravno podlago iznosa
• Osebni podatki se ne iznašajo iz države.

13.

Opis zavarovanja
• Podatki so varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (U.l. RS, št. 59/99) in
skladno s Pravilnikom o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter varovanju
dokumentarnega gradiva.
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XVI. Zbirka podatkov o plačah zaposlenih
14.

aziv zbirke osebnih podatkov
•

Zbirka podatkov o plačah zaposlenih

15.

Upravljavec zbirke osebni podatkov in njegov sedež
• Šolski center Ptuj, Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj

16.

Pravna podlaga vzpostavitve zbirke osebnih podatkov
• Zakon o evidencah na področju dela (U.l. SFRJ 17/90)
• Zakon o matični evidenci (U.l. RS 45/95)

17.

Kategorije posameznikov
• Zaposleni

18.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki osebnih podatkov
• Ime, priimek, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva, stalno in začasno
•

•
19.

Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov,
• Zakon o evidencah na področju dela (U.l. SFRJ 17/90 )
• Zakon o matični evidenci (U.l. RS 45/95)

20.

ačin zbiranja osebnih podatkov
•

21.

prebivališče.
Kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost,
pridobljeni naziv, pridobljen plačilni razred, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba,
invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, datum
sklenitve delovnega razmerja.
Prejemki delavcev, plačilo prispevkov, dajatev.

Neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo.

amen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter pravna
podlaga namena
• Za statistična raziskovanja, druge uradne namene in uveljavljanje pravic posameznika, na
•

katerega se podatki nanašajo.
Pravna podlaga izhaja iz 4.člena Zakona o evidencah na področju dela in 6.člena Zakona o
matični evidenci.

22.

Čas shranjevanja in uporabe osebnih podatkov
• Podatki se hranijo trajno.

23.

Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in
pravna podlaga omejitev
• Ni omejitev.

24.

Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov
• Pooblaščeni delavci Šolskega centra Ptuj,
• ZZZS
• ZPIZ
• DURS
• Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov

25.

Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu in pravno podlago iznosa
• Osebni podatki se ne iznašajo iz države.

26.

Opis zavarovanja
• Podatki so varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (U.l. RS, št. 59/99) in
skladno s Pravilnikom o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter varovanju
dokumentarnega gradiva.
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XVII. Zbirka uporabnikov v elektronskem omrežju
1.

aziv zbirke osebnih podatkov
•

Zbirka uporabnikov v elektronskem omrežju

2.

Upravljavec zbirke osebni podatkov in njegov sedež
• Šolski center Ptuj, Volkmerjeva 19, 2250 Ptuj

3.

Pravna podlaga vzpostavitve zbirke osebnih podatkov
• Soglasje koristnika storitev-prijavnica

4.

Kategorije posameznikov
• Zaposleni, dijaki, študenti

5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki osebnih podatkov
• Ime, priimek, EMŠO, stalno in začasno prebivališče, delovno mesto.

6.

Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov,
• Soglasje koristnika storitev

7.

ačin zbiranja osebnih podatkov
•

Neposredno od posameznika, na katerega se nanašajo.

8.

amen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter pravna
podlaga namena
• Vstop v informacijski sistem ŠC Ptuj in koriščenje internetnih storitev

9.

Čas shranjevanja in uporabe osebnih podatkov
• Podatki se hranijo 2 leti po prenehanju statusa, zaradi katerega je podatek zbran.

10.

Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in
pravna podlaga omejitev
• Ni omejitev.

11.

Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov
• Pooblaščeni delavci Šolskega centra Ptuj,
• Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov

12.

Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu in pravno podlago iznosa
• Osebni podatki se ne iznašajo iz države.

13.

Opis zavarovanja
• Podatki so varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (U.l. RS, št. 59/99) in
skladno s Pravilnikom o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter varovanju
dokumentarnega gradiva.
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XVIII. Zbirka podatkov prijavljenih študentov in študentk
14.

aziv zbirke podatkov:
•

Zbirka podatkov prijavljenih študentov za vpis

15.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:
• Šolski center Ptuj, Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj

16.

Pravna podlaga vzpostavitve zbirke podatkov:
• Zakon o višjem strokovnem izobraževanjuzak (Uradni list RS štev. 86/04)

17.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, hranjeni v zbirki:
• Študentje vpisani v študijski program,

18.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
• osebno ime študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva,

državo rojstva, stalno in začasno prebivališče, enotno matično številko občana ali občanke,
državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo, način študija ter druge podatke po posebnih
predpisi.

19.

Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov:
• Zakon o višjem strokovnem izobraževanju

20.

ačin zbiranja osebnih podatkov:
•
•
•

21.

Neposredno od kandidatov
Vpisna služba
Srednje šole

amen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter pravna
podlaga namena:
• Za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo in šport, v drugih primerih pa le v skladu s
posebnimi predpisi.

22.

Časovna omejenost shranjevanja in uporabe osebnih podatkov:
• Podatki se hranijo trajno.

23.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:
• Ni omejitev.

24.

Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki podatkov:
• Pooblaščeni delavci šole
• Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport,
• drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 8/90 in
19/91 in nadaljnji).

25.

Ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:
• Osebni podatki se ne iznašajo iz države.

26.

Opis zavarovanja
• Podatki so varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (U.l. RS, št. 59/99 in
nadaljnji) in skladno s Pravilnikom o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter varovanju
dokumentarnega gradiva.
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XIX. Zbirka podatkov o izdanih dokumentih o končanem študiju
1.

aziv zbirke podatkov:
•

Zbirka podatkov o izdanih dokumentih o končanem študiju

2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:
• Šolski center Ptuj, Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj

3.

Pravna podlaga vzpostavitve zbirke podatkov:
• Zakon o višjem strokovnem izobraževanjuzak (Uradni list RS štev. 86/04)

4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, hranjeni v zbirki:
• Študentje vpisani v študijski program,

5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
• osebno ime študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva,

državo rojstva, stalno in začasno prebivališče, enotno matično številko občana ali občanke,
državljanstvo, predhodno pridobljeno izobrazbo, način študija ter druge podatke po posebnih
predpisi.

6.

Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov:
• Zakon o višjem strokovnem izobraževanju

7.

ačin zbiranja osebnih podatkov:
•

8.

Neposredno od kandidatov

amen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter pravna
podlaga namena:
• Za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo in šport, v drugih primerih pa le v skladu s
posebnimi predpisi.

9.

Časovna omejenost shranjevanja in uporabe osebnih podatkov:
• Podatki se hranijo trajno.

10.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:
• Ni omejitev.

11.

Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki podatkov:
• Pooblaščeni delavci šole
• Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport,
• drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 8/90 in
19/91 in nadaljnji).

12.

Ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:
• Osebni podatki se ne iznašajo iz države.

13.

Opis zavarovanja
• Podatki so varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (U.l. RS, št. 59/99 in
nadaljnji) in skladno s Pravilnikom o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter varovanju
dokumentarnega gradiva.
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XX.

Zbirka podatkov o opravljenih izpitih

1.

aziv zbirke podatkov:
•

Zbirka podatkov o opravljenih izpitih

2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:
• Šolski center Ptuj, Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj

3.

Pravna podlaga vzpostavitve zbirke podatkov:
• Zakon o višjem strokovnem izobraževanjuzak (Uradni list RS štev. 86/04)

4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, hranjeni v zbirki:
• Študentje vpisani v študijski program,

5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
• osebno ime študenta (za študentke tudi dekliški priimek), spol, enotno matično številko

občana, način študija, letnik študija in študijsko leto prvega vpisa, datum izpita, podatke o
tem, ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja, ter oceno, doseženo pri izpitu.

6.

Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov:
• Zakon o višjem strokovnem izobraževanju

7.

ačin zbiranja osebnih podatkov:
•

8.

Neposredno od kandidatov

amen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter pravna
podlaga namena:
• Za potrebe šole, Ministrstva za šolstvo in šport, v drugih primerih pa le v skladu s
posebnimi predpisi.

9.

Časovna omejenost shranjevanja in uporabe osebnih podatkov:
• Podatki se hranijo trajno.

10.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:
• Ni omejitev.

11.

Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki podatkov:
• Pooblaščeni delavci šole
• Pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in šport,
• drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 8/90 in
19/91 in nadaljnji).

12.

Ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu in pravna podlaga iznosa:
• Osebni podatki se ne iznašajo iz države.

13.

Opis zavarovanja
• Podatki so varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (U.l. RS, št. 59/99 in
nadaljnji) in skladno s Pravilnikom o varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter varovanju
dokumentarnega gradiva.
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