OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC
BAZOVIŠKA 1
LJUBLJANA

KATALOG ZBIRK

OSEBNIH PODATKOV

Sprejet dne: 27. 9. 2001
Veljaven od dne: 27. 9. 2001

V skladu s 94., 95., 96., 97., 98. in 99.členom Zakona o osnovni šoli (Ur.l. RS,št.
12/96, 33/97), 8. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 8/90 in
19/91), Pravilnika o vodenju, vsebini in objavi kataloga zbirk podatkov (Ur.l. RS, št.
13/92), OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC vodi naslednje zbirke osebnih podatkov:

KATALOG ZBIRK
OSEBNIH PODATKOV
OSNOVNE ŠOLE VIDE PREGARC LJUBLJANA, Bazoviška 1

Vsebina:
1. zbirka podatkov o učencih vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših,
2. zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah,
3. zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev,
4. zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč ali svetovanje,
5. evidenca o zaposlenih delavcih (kadrovska evidenca)
6. evidence knjižnice

Ljubljana,

27. 9. 2001
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1. ZBIRKA PODATKOV O UČENCIH VPISANIH V OSNOVNO ŠOLO
IN NJIHOVIH STARŠIH
1. Naziv zbirke podatkov
Zbirka podatkov o učencih vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših

2. Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:
Osnovna šola Vide Pregarc, Bazoviška 1, Ljubljana

3. Pravna podlaga vzpostavitve zbirke podatkov:
95. člen Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS št. 29/96)

4. Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki shranjeni v
zbirki:
učenci vpisani v Osnovno šolo Vide Pregarc, Bazoviška 1, Ljubljana

5. Vrste osebnih podatkov shranjenih v zbirki
-

podatki o učencu: ime in priimek, enotna matična številka občana, spol,
datum, kraj, država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene
sposobnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in delo z
učencem,

-

podatki o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka na
katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli,

6. Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov
Zakon o osnovni šoli

7. Način zbiranja osebnih podatkov
-

neposredno od staršev ali skrbnikov učencev

-

posredno – 48. člen ZOŠ evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi šolska
uprava

8. Namen zbiranja obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter
pravna podlaga namena
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-

za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih
nalog (posredovanje Ministrstva za šolstvo, znanost in šport)

-

za potrebe znanstveno raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz
(brez identitete učenca)

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

10. Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki osebnih podatkov
Ni omejitev.

11. Uporabniki osebnih podatkov vsebovanih v zbirki osebnih podatkov
-

pooblaščeni delavci OŠ Vide Pregarc

-

pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo, znanost in šport

-

drugi uporabniki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list
RS št. 8/90, 19/91)

12. Ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu, pravna podlaga iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo iz države.
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2. ZBIRKA PODATKOV O NAPREDOVANJU UČENCEV, IZDANIH
SPRIČEVALIH IN DRUGIH LISTINAH
1. Naziv zbirke podatkov
Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah

2. Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:
Osnovna šola Vide Pregarc, Bazoviška 1, Ljubljana

3. Pravna podlaga vzpostavitve zbirke podatkov:
2. točka 95. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list RS št. 29/96)

4. Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki shranjeni v
zbirki:
učenci vpisani v Osnovno šolo Vide Pregarc, Bazoviška 1, Ljubljana

5. Vrste osebnih podatkov shranjenih v zbirki
-

podatki o učencu: ime in priimek, enotna matična številka občana, spol,
datum, kraj, država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene
sposobnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in delo z
učencem,

-

podatke o napredovanju učenca, izdanih spričevalih, zapisnikih in drugih
listinah

6. Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov
Zakon o osnovni šoli

7. Način zbiranja osebnih podatkov
-

neposredno od učencev

-

neposredno od delavcev šole in iz šolske dokumentacije

8. Namen zbiranja obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter
pravna podlaga namena
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-

za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih
nalog (posredovanje ministrstva za šolstvo, znanost in šport)

-

za potrebe znanstveno raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz
(brez identitete učenca)

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

10. Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki osebnih podatkov
Ni omejitev.

11. Uporabniki osebnih podatkov vsebovanih v zbirki osebnih podatkov
-

pooblaščeni delavci OŠ Vide Pregarc

-

pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo, znanost in šport

-

drugi uporabniki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list
RS št. 8/90, 19/91)

12. Ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu, pravna podlaga iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo iz države.
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3.

ZBIRKA PODATKOV O GIBALNIH SPOSOBNOSTIH
MORFOLOŠKIH ZNAČILNOSTIH UČENCEV

IN

1. Naziv zbirke podatkov
Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih
učencev

2. Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:
Osnovna šola Vide Pregarc, Bazoviška 1, Ljubljana

3. Pravna podlaga vzpostavitve zbirke podatkov:
3. točka 95. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS št. 29/96)

4. Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki shranjeni v
zbirki:
učenci vpisani v Osnovno šolo Vide Pregarc, Bazoviška 1, Ljubljana

5. Vrste osebnih podatkov shranjenih v zbirki
-

podatki o učencu: ime in priimek, enotna matična številka občana, spol,
datum, kraj, država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene
posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z
učencem,

-

podatki o morfoloških značilnostih učenca, ki se nanašajo na 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
Zakon o osnovni šoli

7. Način zbiranja osebnih podatkov
-

neposredno od učencev v soglasju s starši oziroma skrbniki učencev
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8. Namen zbiranja obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter
pravna podlaga namena
-

za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih
nalog (posredovanje ministrstva za šolstvo, znanost in šport)

-

za potrebe znanstveno raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz
(brez identitete učenca)

9. Časovna omejenost shranjevanja in uporabe osebnih podatkov
Podatki se hranijo še eno leto po zaključku šolanja učenca.

10. Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki osebnih podatkov
Ni omejitev.

11. Uporabniki osebnih podatkov vsebovanih v zbirki osebnih podatkov
-

pooblaščeni delavci OŠ Vide Pregarc

-

pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo, znanost in šport

-

drugi uporabniki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list
RS št. 8/90, 19/91)

12. Ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu, pravna podlaga iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo iz države.
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4. ZBIRKA PODATKOV O UČENCIH, KI POTREBUJEJO POMOČ
OZIROMA SVETOVANJE
1. Naziv zbirke podatkov
Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

2. Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:
Osnovna šola Vide Pregarc, Bazoviška 1, Ljubljana

3. Pravna podlaga vzpostavitve zbirke podatkov:
4. točka 95. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS št. 29/96)

4. Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki shranjeni v
zbirki:
učenci vpisani v Osnovno šolo Vide Pregarc, Bazoviška 1, Ljubljana

5. Vrste osebnih podatkov shranjenih v zbirki
-

podatki o učencu: ime in priimek, enotna matična številka občana, spol,
datum, kraj, država rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene
posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in delo z
učencem,

-

podatki o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka na
katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli,

-

podatki o napredovanju učenca, izdanih spričevalih in drugih listinah

-

družinska in socialna anamneza

-

razvojna anamneza

-

diagnostični postopki

-

postopki strokovne pomoči

-

strokovna mnenja drugih inštitucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih
inštitucij, domov, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic.

6. Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov
Zakon o osnovni šoli
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7. Način zbiranja osebnih podatkov
-

neposredno od učencev v soglasju s starši učencev oziroma njihovimi skrbniki

-

posredno od drugih inštitucij

8. Namen zbiranja obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter
pravna podlaga namena
-

za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih
nalog (posredovanje ministrstva za šolstvo, znanost in šport)

-

za potrebe znanstveno raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz
(brez identitete učenca)

9. Časovna omejenost shranjevanja in uporabe osebnih podatkov
Podatki se hranijo še eno leto po zaključku šolanja učenca.

10. Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki osebnih podatkov
Ni omejitev.

11. Uporabniki osebnih podatkov vsebovanih v zbirki osebnih podatkov
-

pooblaščeni delavci OŠ Vide Pregarc

-

pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo, znanost in šport

-

drugi uporabniki skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list
RS št. 8/90, 19/91)

12. Ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu, pravna podlaga iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo iz države.
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5. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH
(kadrovska evidenca)

1. Naziv zbirke podatkov
Evidenca o zaposlenih delavcih (kadrovska evidenca)

2. Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:
Osnovna šola Vide Pregarc, Bazoviška 1, Ljubljana

3. Pravna podlaga vzpostavitve zbirke podatkov:
Zakon o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ št. 17/90)
Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 14/90 s spremembami in
dopolnitvami)
Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Ur.l. SFRJ, št.60/89)
Pravilnik o delovni knjižici (Ur.l. RS, št. 28/90 s spremembami in
dopolnitvami)
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l.
RS, št. 5/92 s spremembami in dopolnitvami)

4. Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki shranjeni v
zbirki:
vsi zaposleni na Osnovni šoli Vide Pregarc, Bazoviška 1, Ljubljana
(delavci v rednem delovnem razmerju, pogodbeni delavci)

5. Vrste osebnih podatkov shranjenih v zbirki
-

Priimek in ime delavca, enotna matična številka občana, davčna številka,
številka tekočega računa ali hranilne knjižice, kraj, občina in država rojstva,
stalno in začasno bivališče, telefonska številka, podatki o družinskih članih;

-

kraj

dela,

poklic,

šolska

izobrazba,

strokovna

izobrazba,

strokovna

usposobljenost, delovne naloge, delovni čas, zavarovalna doba, zaposlitev za
določen ali nedoločen delovni čas, invalid ali upokojenec, ime drugega
delodajalca pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom,
datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja,
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dejavnost delodajalca, podatki o plači, podatki o uživalcih pravic iz
invalidskega in pokojninskega zavarovanja in o drugih pravicah in obveznostih
delavca iz delovnega razmerja.

6. Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov
Zakon o evidencah na področju dela (Uradni list SFRJ št. 17/90)
Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 14/90 s spremembami in
dopolnitvami)
Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (Ur.l. SFRJ, št.60/89)
Pravilnik o delovni knjižici (Ur.l. RS, št. 28/90 s spremembami in
dopolnitvami)
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l.
RS, št. 5/92 s spremembami in dopolnitvami)

7. Način zbiranja osebnih podatkov
-

neposredno od posameznika na katerega se nanašajo

-

posredno od drugih inštitucij

8. Namen zbiranja obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter
pravna podlaga namena
-

za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic
posameznika na katerega se podatki nanašajo

-

Namen je določen v 4. členu Zakona o evidencah na področju dela (Uradni list
SFRJ št. 17/90).

Pri uporabi podatkov za statistična raziskovanja se smejo osebni podatki uporabljati
in objavljati tako, da identiteta raziskovanca (delavca) ni razvidna.

9. Časovna omejenost shranjevanja in uporabe osebnih podatkov
Podatki in dokumentacija, na podlagi katere so bili zbrani, se hranijo trajno.

10. Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki osebnih podatkov

Omejitve, izhajajoče iz Zakona o varstvu osebnih podatkov
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Upravljalec te zbirke podatkov sme posredovati osebne podatke
drugim uporabnikom samo če so za njihovo uporabo pooblaščeni z
zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika, na
katerega se podatki nanašajo.

11. Uporabniki osebnih podatkov vsebovanih v zbirki osebnih podatkov
-

pooblaščeni delavci OŠ Vide Pregarc

-

drugi uporabniki skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list
RS št. 8/90, 19/91)

12. Ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu, pravna podlaga iznosa:
Osebni podatki se praviloma ne iznašajo iz države oz. se smejo
iznašati samo na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika, na
katerega se podatki nanašajo.
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6. EVIDENCE KNJIŽNICE

1. Naziv zbirke podatkov

Evidenca uporabnikov knjižnice Osnovne šole Vide Pregarc

2. Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež

Osnovna šola Vide Pregarc, Bazoviška 1, Ljubljana

3. Pravna podlaga vzpostavitve zbirke podatkov

Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001)
Slovenski standardi za specialne knjižnice, 1990

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki,
shranjeni v zbirki

Delavci šole, učenci

5. Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki

− ime in priimek
− zaposlitev
6. Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov

Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001)
Slovenski standardi za specialne knjižnice, 1990
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7. Način zbiranja osebnih podatkov

-

neposredno od posameznika

-

iz seznama učencev

8. Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter
pravna podlaga namena

Osebni podatki uporabnikov knjižnice se zbirajo, obdelujejo,
shranjujejo in posredujejo za potrebe izposoje knjižničnega gradiva, 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

Evidenca se hrani do konca šolanja za učence oziroma zaposlitve za delavce,
kakor tudi dokumentacija, na podlagi katere
so bili zbrani osebni podatki.

10. Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna
podlaga omejitev

Zakon o varstvu osebnih podatkov
Upravljalec te zbirke podatkov sme posredovati osebne podatke
drugim uporabnikom samo če so za njihovo uporabo pooblaščeni z
zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika, na
katerega se podatki nanašajo.

11. Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki podatkov

Osnovna šola Vide Pregarc, Bazoviška 1, Ljubljana

15

12. Ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu, pravna podlaga iznosa:
Osebni podatki se praviloma ne iznašajo iz države oz. se smejo
iznašati samo na podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika, na
katerega se podatki nanašajo.

Jožefa Celestina
Ravnateljica
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