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Obvestilo o varstvu osebnih podatkov na podlagi določb 1. odstavka 13. člena 
Splošne uredba (EU) 2016/679 (GDPR) za starše in dijake 

 
 
Obvestilo je izdano na podlagi določb 1. odstavka 13. člena Splošne uredbe (EU) 
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov 
pri obdelavi osebnih podatkov  
 
 
Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
 
Upravljavec zbirke osebnih podatkov je šolska ustanova v celoti, ki jo pravno predstavlja 
ravnateljica. Podatki o ustanovi so navedeni v glavi pričujočega dokumenta. 
 
Namen obdelave osebnih podatkov  
 
Upravljavec obdeluje osebne podatke za izvajanje institucionalnih funkcij ustanove 
oziroma za zagotavljanje javnih izobraževalnih storitev in s tem povezanih dejavnosti v 
okviru veljavnih zakonov in predpisov. 
 
 
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  
 
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je razvidna iz 1. ods., črka e), 6. člena 
Splošne uredbe GDPR, ker obdelavo izvaja javni organ v institucionalne namene. Pravna 
podlaga za obdelavo osebnih podatkov posebnih kategorij izhaja iz 2. ods., črki b) in g), 9. 
člena.  
 
Obveznost oziroma prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice 
neposredovanja podatkov 
 
Posredovanje podatkov je obvezno, če posameznik želi koristiti izobraževalne storitve. 
Neposredovanje podatkov, v celoti ali delno, onemogoča koriščenje storitev javnega 
šolstva. Na podlagi 1. od., črke e), 6. člena, obdelava podatkov lahko v splošnih obrisih 
poteka tudi brez pridobitve privoljenja s strani posameznika. 
 
Področje posredovanja podatkov 
 
Obdelava podatkov vključuje tudi posredovanje podatkov tretjim osebam, ki so lahko 
neodvisni upravljavci oziroma pooblaščene osebe za upravljanje podatkov.  
Zbrane osebne podatke obdeluje tudi osebje upravljavca, ki deluje na podlagi posebnih 
navodil o namenih in metodah obdelave. 
Upravljavec lahko osebne podatke posreduje javnim subjektom (npr. KZE, občini, 
pokrajini, deželnemu šolskemu uradu, krajevnim območjem, organom sodne policije) 
oziroma lahko objavi nekatere osebne podatke, ko to izrecno prepisujejo veljavni zakonski 
predpisi. 
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V primeru izrecnih pogodb lahko upravljavec posreduje podatke tretjim subjektom z 
namenom, da zagotovi koriščenje predvidenih storitev. Tako posredovanje podatkov pride 
v poštev zlasti za pripravo zavarovalnih polic, za zagotavljanje šolske menze oziroma za 
upravljanje računalniških storitev. 
V zvezi z izobraževalnimi dejavnostmi, ki se nanašajo na institucionalne dejavnosti, 
predvidene v Vzgojno izobraževalnem načrtu šolske ponudbe, kot so na primer 
laboratorijske dejavnosti, športne prireditve in tekmovanja ter morebitne nagrade, lahko 
upravljavec objavlja ali širi fotografije oziroma videoposnetke na institucionalni spletni 
strani oziroma v šolskem časopisu ali drugem mediju. Objava omenjenega gradiva je 
povržena spoštovanju časovnega roka, ki je potreben za dosego ciljev, za katere so bili 
zbrani. Rok objave mora biti skladen s cilji objave. 
Zlasti v zvezi s prejšnjo točko lahko zainteresirani posameznik nasprotuje objavljanju ali 
razširjanju podatkov, pri čemer uveljavlja pravice, ki jih predvideva 21. člen Uredbe GDPR 
(pravica do ugovora). 
 
Rok hranjenja podatkov 
 
Podatke bo upravljavec hranil v skladu z navedbami Tehničnih pravil o digitalnem 
arhiviranju aktov, ki jih določa agencija AGID, ob upoštevanju časovnih in organizacijskih 
vidikov, ki jih določajo Smernice za izobraževalne ustanove, in Načrti za hranjenje in 
uničenje dokumentov v šolskih arhivih, ki jih določa Generalni direktorat Arhiva na 
Ministrstvu za kulturno dediščino. 
 
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov 
 
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (RPD) je dr. Giancarlo Favero s podjetja 
Data Security (www.datasecurity.it) oddelek za varstvo podatkov podjetja Swisstech S.r.l. 
Pooblaščena oseba je dosegljiva na elektronskem naslovu: dpo@datasecurity.it oziroma 
prenosnem telefonu št. 335-5950674 ali na forumu Maggioli Editore "Forum o zasebnosti" 
na povezavi  http://forum.enti.it/viewforum.php?f=3 . 
 
Pravice posameznikov 
 
V primerih, ki jih predvideva uredba, lahko zainteresirani posamezniki od upravljavca 
podatkov dosežejo pravico za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki in za popravek 
oziroma prenehanje uporabe podatkov oziroma za omejitev obdelave, ki jih zadeva (od 15. 
člena Uredbe dalje). Izrecno zahtevo je treba predstaviti pooblaščeni osebi dr. Giancarlu 
Faveru iz podjetja Swisstech S.r.l. (email: giancarlo.favero@datasecurity.it , mobi: 335-
5950674). 
 
Pravica do pritožbe 
 
V primeru domnevne kršitve določil uredbe GDPR v zvezi z obdelavo in varstvom osebnih 
podatkov lahko posamezniki vložijo pritožbo pri nadzornem organu oziroma garantu, kot to 
določa 77. člen pravilnika, ali sprožijo postopek pred sodiščem, kot to predvideva 79. člen 
Pravilnika. 
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