1. Naziv zbirke:
Evidenca zaposlenih delavcev
3. Pravna podlaga:
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:
- zaposleni delavci v Osnovni šoli Ivana Cankarja Ljutomer.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Vrsta podatka:
- ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država
rojstva, stalno in začasno prebivališče, - kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna
izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), zavarovalna
doba, oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas), invalid, ime drugega
delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen, ukvarjanje z dopolnilnim delom, datum
sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja
delovnega razmerja, dejavnost delodajalca.
6. Namen obdelave:
- za potrebe delodajalca, - za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, - za potrebe statističnih
raziskovanj, - druge uradne namene in - za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se
podatki nanašajo.
7. Rok hrambe:
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov,
vsebovanih v zbirki OP:
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki - Naziv uporabnika:
- vodstvo šole in administrativno-računovodska služba. - Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, - drugi uporabniki, ki
imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali
pogodbenem razmerju.
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo?
NE.
11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
- prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na
zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih,
- zbirka osebnih podatkov, ki se vodi ročno v personalnih mapah, se izven delovnega časa
zaklepa v kovinske ognjevarne omare, - dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni
delavci, - postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o
varovanju osebnih podatkov.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidencter javnih knjig:
- osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:

