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politika varswa osebnih podatkov

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti posameznike, u6ence, dijake, starie, soderavce
in zaposlene ter druge osebe (v nadarjevanju: >posameznik<), ki soderujejo z osnovno iolo Fronia
Goloba Prevolie lv nadaljevanju: )organizaciia() o namenih in pravnih poatag"h, uarno.tnih utriit
ter pravicah posameznikov grede obderave osebnih podatkov, kijih izvaja naia organizacija.

Cenimo vaso zasebnost, zato vaje 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 podroaja varstva osebnih podatkov in drugo zakonodajo,
ki nam daje pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov.

Politika varstva osebnih podatkov vsebuje informacije, na kak nadin naia organizacija kot upravljavec
obdeluje osebne podatke, kijih prejme od posameznika na osnovi zakonitih pravnih podrag.

1) Upravljavec
Upravljavec osebnih podatkov je organizacija:

- Osnovna Sola Franja Goloba prevalje
- Polje 4, 2391 prevalje

- o-fgprevalje.mb@guest.arnes.si
- 0038628234500

2) PooblaSiena oseba

v skladu z dolotilom 37. dena sprolne uredbe smo za poobraldeno osebo za varstvo podatkov
imenovali druibo:

DATAINFO.Sl, d.o.o.
Tria;ko cesto 85, st-2000 Maribor
www.datoinfo-si
e-poito : d po @ d ota i nlo. si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300
3) Osebni podatki

osebni podatek pomeni katero kori informacijo v zvezi z doroienim ari dorodrjivim posameznikom;
dololljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoie neposredno ali posredno doloiiti, zlasti z navedbo
identifikatorja, kot je ime, identifikacijska itevirka, podatki o rokaciji, spretni identifikator, ari z
navedbo enega ali ved dejavnikov, ki so znadilni za fizidno, fizioloiko, genetsko, dulevno,
gospodarsko, kulturno ali druibeno ldentiteto tega posameznika.

4) Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

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

- obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;- obdelava je potrebna za opravrjanje naroge v javnem interesu ari pri izvajanju javne
oblasti, dodeljene upravljavcu;
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4.1) lzpolnitev zakonske obveznosti
5 vpisom posameznikovega otroka ali posameznika v naio organizacijo, lahko organizacija na osnovi
doloiilv zakonu obdeluje dolodene osebne podatke. pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
je tako lahko: Zakon o vrtcih in zakon o osnovni ioli, ki natananeie opredeljujeta obdelavo osebnih
podatkov. Organizacija na podlagi zakonske obveznosti obdeluje predvsem naslednje vrste osebnih
podatkov: ime in priimek, spol, datum rojstva, EMSO, krai, obiino in driavo rojstva, podatke o
stariih, driavljanstvo, prebivaliSde, sploini utni uspeh, opravljeni obveznosti itd. kot nam narekuje
zakonodaja. v omejenih primerih je v organizaciji moina obdelava tudi za opravljanje naloge v
javnem interesu ali pri izvaianju iavne oblasti, kiie dodeljene upravljavcu;

Vsi veljavni predpisi s podrolja izobraievanja so zbrani na spletni strani pristojnega ministrstva:
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevan.ie-znanost-in-
sport/zakonodaja/
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4.2) lzvajanje pogodbe
v primeru, ko posameznik z organizacijo skrene dorodeno pogodbo, ta predstavrja pravno podrago za
obdelavo osebnih podatkov. osebne podatke smemo tako obderovati za skrenitev in i2vajanje
pogodbe, kot je npr. prodaja vstopnic, abonmajev, dlanstvo v kn.iiinici ipd. ee posameznik osebnih
podatkov ne posreduje, organizacija ne more skreniti pogodbe, prav tako vam organizacija ne more
izvesti storitve oziroma dostaviti braga ari drugih produktov v skradu s skrenjeno pogodbo, sai nima
potrebnih podatkov za izvedbo. organizacija lahko na podlagi opravljan.ia zakonite de.iavnosti
posameznike in uporabnike njenih storitev na njihov elektronski naslov obveiEa o svojih o storitvah,
dogodkih, izobraievanjih, ponudbah in drugih vsebinah. posameznik lahko kadarkoli zahteva
prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov ter preklite prejemanje sporotil
preko povezave za odjavo v prejetem sporodilu, ali kot zahtevek po elektronski poiti na -'
o-fgprevalje-mb@guest.ornes.si ari z redno poito na osnovna iora Franja Goroba prevarje, porje 4,
2391 Prevalje.

4.3) Zakoniti interes
Uveliavljanje pravne podlage zakonitega interesa je pri obdelavi osebnih podatkov s stranijavnih
organov pri opravrjanju njihovih narog omejena. vseeno pa rahko organizacija osebne podatke
obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si organizacija prizadeva v omejenem
obsegu. slednje ni dopustno, kadar nad takimi interesi prevradijo interesi aritemerjne pravice in
svoboltine posameznika, na katerega se nanalajo osebni podatii, ki zahtevajo varslvo osebnih
podatkov V primeru uporabe zakonitega interesa organizacija vedno opravi presojo skradno s
Splolno uredbo.
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- obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na
katerega se nanalajo 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, ie privolil v obdelavo njegovih
osebnih podatkov v enega ali ved dolotenih namenov;

- obdelava je potrebna za zascito iivljenjskih interesov posameznika, na katereBa se
nanalajo osebni podatki, ali druge fizidne osebe.
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4.4) Obdelava na podlati privolitve oz. soglasja
v kolikor organizacija nima pravne podlage izkazane na osnovi zakona, opravljanja javne naloge,
pogodbene obveznosti ali zakoniteBa interesa, sme posameznika zaprositiza privolitev. Tako lahko
obdeluje dolofene osebne podatke posameznika tudi za naslednje namene, kadar posameznik poda
za to soglasje:

- objava imena in priimka za namene obveiianja na oglasni deski;
- naslov elektronske poite za namen obvesaanja in komunikacije;
- fotografije, video posnetki in druge vsebine, ki se nanaiajo na posameznika (npr. doseiki

otrok, uiencev, dijakov) za namene dokumentiranja aktivnosti in obveltanja javnosti o delu
in dogodkih v organizaciji;

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

ie posameznik poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov in v nekem trenutku tega ved ne ieli,
lahko svojo privolitev preklite z zahtevkom poslanim po elektronski posti na
o-fgprevolje.mb@guest.arnes.si ali z redno poito na osnovna iola Franja Goloba prevalje, polje 4,
2391 Prevalje. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim
preklicem.

Tako lahko posameznike obtasno obveidamo o storitvah, dogodkih, izobraievanjih, ponudbah in
drugih vsebinah preko elektronske polte, preko telefonskih klicev in po navadni poiti. posameznik
lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov in
preklide prejemanje sporodil preko povezave za od.iavo v prejetem sporoiilu, ali kot zahtevek po
elektronski polti na o-fgprevaue.mb@guest.ornes.sl ali z redno posto na osnovna lola Franja Goloba
Prevalje, Polje 4, 2391 Prevalje.
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4.5) Obdelava je potrebna za zaiEito iivljenjskih interesov posameznika
organizaci.ia lahko obdeluje osebne podatke posameznika, na katerega se nanalajo osebni podatki, v
kolikor je to nujno za zaldito n.iegovih iivljenjskih interesov. v nujnih primerih lahko organizacija
poiide osebni dokument posameznika, preveri arita oseba obstaja v njegovi zbirki podatkov, preuii
njegovo anamnezo ali naveie stik z njegovimi svo.jci, za kar organizacija ne potrebuje posameinikove
privolitve. Navedeno velja v primeru, ko je to nujno potrebno 2a zasiito iivljenjskih interesov
posameznika.

5) Hramba in izbris osebnih podatkov

Organizacija bo hranila osebne podatke le toliko tasa, dokler bo to potrebno za uresniaitev namena,
zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani. V kolikor organizaci.ja podatke obdeluje na
podlagi zakona, iih bo hranira za obdobje, ki ga predpisuje zakon. pri tem se nekateri podatki hrani.lo
za tas sodelovanja z organizacijo, nekatere podatke pa je treba hranititrajno. osebne podatke, ki jih
organizacija obdeluje na osnovi pogodbenega odnosa s posameznikom, organizacija hrani za
obdobje, kije potrebno za izvriitev pogodbe in ie 6 ret 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 pravnomotnosti sodne odlodbe, arbitraie ali sodne poravnave ali,
ie sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne razreiitve spora. Tiste osebne podatke, kijih
organizacija obdeluje na podragi osebne privorite posameznika ari zakonitega interesa, bo
orBanizacija hranila do preklica privolitve ali do zahteve do izbrisa podatkov. po prejemu zahteve za
preklic privolitve ali zahteve za izbris se podatki izbri5ejo. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se
podatki izbriSejo najkasneje v 15 dneh. organizacija lahko te podatke izbrile tudi pred preklicem,
kadar je bil doseien namen obdelave osebnih podatkov ali ie tako doloaa zakon.
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lzjemoma lahko organizacija zavrne zahtevo za izbris iz razlogov iz Sploine uredbe, kot so nasteti:
uresniievanje pravice do svobode izraianja in obveiianja, izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave,
razlogijavnega 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 obdob.ia hrambe mora organizaci.ja osebne podatke udinkovito in trajno
izbrisati ali anonimizirati, tako da iih ni ved mogoie povezati z doloienim posameznikom.
6) Uporabniki osebnih podatkov, pogodbena obdelava osebnih podatkov in iznos podatkov

Uporabnik osebnih podatkov pomeni fiziino ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki
so mu bili osebni podatki razkriti. Pri opravljanju svoje dejavnosti, organlzacije obdelujejo itevilne
osebne podatke posameznikov. Osebne podatke udencev, dijakov, stariev in drugih oseb pri
opravljanju svojega dela tako obdelujejo zaposleni v organizaci.ii skladno s pogodbo o zaposlitvi oz.
aktom o sistemizaci.ii ter tudi tretie (praviloma) pravne osebe, ki jim organizaciia 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 radun organizacije opravljajo doloEene
obdelave osebnih podatkov.

Organizacija lahko tako posamezne obdelave osebnih podatkov na osnovi pogodbe o pogodbeni
obdelavi zaupa pogodbenemu obdelovalcu. pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke
obdelujejo izkljuano v imenu upravljavca, v meiah 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:
- ratunovodske storitve in drugi ponudniki pravnega ter poslovnega svetovanja;
- vzdrievalci informacijskih sistemov;
- ponudniki e-poitnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku ipd. (Arnes,

Microsoft, Google, tZUM, Lopolis, CSOD, eAsistent za vrtce);
- ponudniki druiabnih omreiij in spletnega oglaievanja (Google, Facebook).

organizacija za namene bol.iiega 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 organizacija sodeluje.

organizacija v nobenem primeru ne bo posredovala osebnih podatkov posameznika tretjim
nepoobla5ienim osebam. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru
navodil organizaci.ie in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za katerekoli druge namene.

organizacija kot upravljavec in njeni zaposleni osebnih podatkov ne iznaiajo v tretje driave (izven
driav tlanic Evropskega gospodarskega prostora - dlanice EU ter tslandija, NorveIka in Liechtenstein)
in v mednarodne organizacije, razen v zDA, pri demer so pogodbeni obdelovalci iz ZDA vkljuieni v
program Zasebnostnega Sdita EU-ZDA (privacy Shield).

Vet o Zasebnostnem Siitu EU-zDA na spletnih straneh tnformacijskega pooblaidenca:
httos:/ io-rs.si/varstvo-osebnih-oodatkov/obvezn i-u oravliavcev nos-osebnih-Do atkov-v-

e-drz os-ose nih tkov-v-z

7) PiSkotki

spletna stran organizacije deluje s pomodjo t.i. piikotkov (angl. cookies). piikotekje datoteka, ki
shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piikotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi
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dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih
uporabniki uporabili pri dostopu. Piikotki omogoaa.io spletnim stranem prepoznavan.je, v kolikor je
uporabnik ie obiskal spletno mesto. Pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomoijo ustrezno
prilagodi.io posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, kiga
uporablja posameznik - ta lahko shranjevanje piskotkov po ielji omeji ali popolnoma onemogoii.

Piikotki so temeljnega pomena za zagotavljanje posamezniku pri.iaznih spletnih storitev. Uporabljajo
se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani, pomagajo pri zbiranju statistik o
uporabnikih in obiskanostispletnega mesta, itd. S pomotjo pl(kotkov ocenimo uainkovitost zasnove
naSega spletnega mesta.

Spletna stran organizaciie uporablja nasledn.ie piSkotke:

PiIkotke, kijih je brskalnik shranil, lahko posameznik izbrile (navodila se nahajajo na spletnih straneh
posameznega brskalnika).

8) Varovanje podatkov in toanost podatkov

organizacija skrbi za informacijsko varnost in varnost infrastrukture (prostorov in aplikativno
sistemske programske opreme). NaIi informacijski sistemi so med drugim zaSaiteni s protivirusnimi
programi in poiarnim zidom. uvedli smo ustrezne organizacijsko tehnidne varnostne ukrepe,
namenjene varswu osebnih podatkov pred nakljudnim ali nezakonitim unitenjem, izgubo,
spreminianjem, nepooblaldenim razkrivanjem ali dostopom ter pred drugimi nezakonitimi in
nepooblaiienimi oblikami obdelave. V primeru posredovanja posebnih vrst osebnih podatkov, iih
posredujemo v iifrirani obliki in zalditeni z geslom.
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lme piSkotka eas tra.la nja Funkcija

_€a 2leti Uporablja se za razlikovanje med uporabniki.
_cid 24 ur Uporablja se za razlikovanje med uporabniki.
_gat l minuta Uporabl a se za uravnavanje dosto vdos letne strani
_ga li lzbol !ana dodelitev povezav

wp-settings-[U lD]
WordPress

Traia 1 leto. Piskotek.ie potreben za pravilno delovanje
spletnega oBrodja.

wp-settings-time-

IurD]

_pk_id.IulD] Piwik
Traja 2leti. Piskotek nam omogota boljie razumevanje

navad obiskovalcev z uporabo spletne analitike.

_pk_ses.IUlD] Piwik
Traja 2leti. PiSkotek nam omogoia boljie razumevanje

navad obiskovalcev z uporabo spletne analitike.

piwik_ignore Piwik
Traja 2 leti. Vodi uporabnikovo odlotitev o zavrnitvi
piSkotkov

PIWIK SESSID Piwik Sejni piikotek vodi uporabnikovo Piwik sejo

SimpleSAM LSessionlD Seja Piskotek omogoia vodenje seje na ponudniku storitve.
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24 ur

Traja 1 leto. PiSkotek je potreben za pravilno delovanje
spletnega ogrod.ja.

WordPress
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Posameznik je sam odgovoren, da svoje osebne podatke posreduje varno in da so posredovani
podatkitoani in verodostojni. organizacija se bo trudira, da bodo osebni podatki, ki jih obderuje, todni
in po potrebi aiurirani, obdasno se rahko obrne na posameznika za potrditev todnosti osebnih
podatkov.

9) Pravice posameznika glede obdelave podatkov
V skladu s sploino uredbo ima posameznik sredeie pravice iz varstva osebnih podatkov:

- zahteva rahko informacije o tem, ari imamo njegove osebne podatke in, ae je tako, katere
podatke imamo ter na kak5ni podlagijih imamo in zakaj jih uporabljamo;- zahteva lahko dostop do svojih osebnih podatkov, kar mu omogoda, da prejme kopijo
osebnih podatkov, kr jih ima organizacija ter preveri, arijih organizacija obderuje zakonito;- zahteva lahko popravke osebnih podatkov, kot je popravek nepopornih ari neiotnih osebnih
podatkov;

- zahteva lahko izbris svojih osebnih podatkov, kadar ni razloga za nadaljnjo obdelavo oziroma
kadar uveljavlja svojo pravico do ugovora glede nadaljnje obdelave;- ugovarja lahko nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, kjer se organizacija sklicuje na zakoniti
poslovni interes (tudi v primeru zakonitega interesa tretje osebe), kadar obsiajajo razrogi,
povezani s posameznikovim posebnim poroiajem; posameznik ima pravico kadarkori
ugovarjati, ie organizacija obdeluje osebne podatke za namene neposrednega trienja;- zahteva lahko omejitev obderave svojih osebnih podatkov, kar pomeni prJkinit", old"r.r"
osebnih podatkov, na primer, ie posameznik ieli, da organizacija ugotovi todnost ali da se
preverijo razlogi za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov;

- zahteva lahko prenos svojih osebnih podatkov v strukturirani elektronski obliki k drugemu
upravljavcu, v kolikor je to mogoie in izvedljivo;

- preklife lahko privoritev oziroma sograsje, ki ga podar za zbiranje, obderavo in prenos svojih
osebnih podatkov za doloien namen; po prejemu obvestila, da je umaknil svojo privolitev, bo
organizacija prenehara obderovati osebne podatke za namene, ki jih prvotno sprejera, razen
de organizacija nima druge zakonite pravne podlage za to, da to stori zakonito.

ee ieli posameznik uverjavrjati katero kori od prej navedenih pravic, rahko polrje zahtevek po
elektronski poiti na o-fgprevolie.mb@guest.arnes.sl ali z redno polto na osnovna 5ola Franja Goloba
Prevalje, Polje 4, 2391 prevalje.

Na zahtevo, ki se nanaSa na pravice posameznika, bo organizacija odgovorira brez nepotrebnega
odlalanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve. v primeru, da bi se ta rok obupostevanju kompreksnosti in stevira zahtev, podarjiar (za najvei dva dodatna meseca), boste o tem
obve5deni. Dostop do posameznikovih osebnih podatkov in werjavrjene pravic je za posameznika
brezpladno, vendar pa lahko organizacija zaraEuna razumno praiflo, v korikorje zahteva posameznika,
na katerega se nanasajo osebni podatki, oiitno neutemerjena ari pretirana, zrasti de se ponavrja. Vtaksnem primeru lahko organizacija zahtevo tudi zavrne. v primeru uverjavrjanja pravic iz tega
naslova bo morebiti morara organizacija od posameznika zahtevati doroaene informacije, kiiru bodopomagale pri potrditvi identitete posameznika, karje Ie varnostni ukrep, ki zagotavrja, ia se osebnipodatki ne razkrijejo nepooblaidenim osebam.

Pri
po

uveljavljanju pravic iz tega naslova lahko posameznik uporabi obrazec lnformacijskega
oblaidenca, kije dosegljiv na njih ovi spletni strani. Povezava na: httos://www.ip_
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V primeru, da posameznik meni, da so mu pravice kriene, se lahko za zaiiito ali pomoi obrne na
nadzorni organ (lnformacijskega pooblaSienca). Povezava na: httos://www.io-
rs.si/zakonodaia /reforma-evrooskesa-zako odai nega-okvira-za-varstvo-ose bnih- atkov/kliucna-n

0odrocia-uredbe/priiava-krsitev/

te ima posameznik kakr5nakoli vpralan.ja v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov, se lahko vedno
obrne na naSo organizaci.lo preko elektronske poite na o-fgprevalje.mb@guest.ornes.si ali z redno
poito na Osnovna Sola Franja Goloba Prevalje, Polje 4, 2391 Prevalje.
10) Objava sprememb
Vsaka sprememba nale Politike o varstvu osebnih podatkov bo objavljena na spletni strani
organizacije: osy'qp.si in vrtec-prevalje.si. Z uporabo spletne strani posameznik potrjuje, da je
seznan.ien s celotno vsebino te politike varstva osebnih podatkov.

Politiko varstva osebnih podatkov je spreiela ravnateljica Andreja Tinta dne, 25. g. 2020.

Na Prevaljah, dne 25.8. 2020 Odgovorna oseba organizacije: Andreja Tinta
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