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Obvestilo o varstvu osebnih podatkov na podlagi določb 13. člena Splošne uredbe
(EU) 2016/679 (GDPR) za osebje in sodelavce
Obvestilo je izdano na podlagi določb 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 kot delodajalec za namene delovnega razmerja in
za opravljanje s tem povezanih dejavnosti.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Splošna pravna podlaga za dopustno obdelavo osebnih podatkov določa, da se osebni
podatki lahko obdelujejo za sklepanje delovnih pogodb oziroma za izvajanje
predpogodbenih ukrepov. Obravnava podatkov je pravno predvidena za izvajanje javnih
storitev oziroma za dejavnosti, ki so povezane z institucionalnimi nalogami upravljavca.
Obveznost oziroma prostovoljnost
neposredovanja podatkov

posredovanja

podatkov

in

posledice

Posredovanje podatkov s strani posameznika je obvezno za sklenitev delovne pogodbe.
Neposredovanje podatkov onemogoča sklenitev pogodbe za sprejem v službo oziroma
pogodbe za sodelovanje ali nadaljevanje nekaterih s tem povezanih obveznosti.
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 oziroma sporoča nekaterim zunanjim
subjektom. Subjekti so sledeči:
● centralne in krajevne javne uprave, v skladu z obveznostmi, ki jih določajo zakoni,
predpisi ali evropska zakonodaja;
● potrditvene uprave pri nadzoru nad nadomestnimi izjavami v skladu z OPR št.
445/2000;
● organi, ki so odgovorni za priznanje vzroka storitvene / poštene odškodnine v
skladu z OPR št. 461/2001;
● nadzorni organi s področja higiene in varnosti pri delu (Zakonodajni odlok 81/2008);
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● ustanove za socialno varnost in socialno varstvo;
● skladi za dodatno zdravstveno zavarovanje;
● zdravstvene službe, odgovorne za davčne obiske in za preverjanje primernosti za
delo ali dodeljenih posebnih nalog;
● sindikalne organizacije;
● škofijski ordinariat za potrdila o primernosti za poučevanje katoliške religije v skladu
z zakonom z dne 18. julija 2003, št. 186;
● nadzorni organi;
● revizorji;
● agencija za prihodke;
● MEF in INPDAP;
● predsedništvo ministrskega sveta;
● državni pravobranilec;
● banke ali kreditne institucije, ki so lahko odgovorne za plačilo plače;
● ponudniki bonov za prehrano ali kuponov za menze;
● izvajalci poklicnega izobraževanja in usposabljanja;
● subjekti, zadolženi za upravljanje nadzora in alarmne sisteme;
● zbornice, poklicna in trgovinska združenja;
● družbe ali osebe, odgovorne za upravljanje ali vzdrževanje informacijskih sistemov;
● telekomunikacijski operaterji;
● ponudnik internetnih storitev;
● podjetja za web email hosting;
● upravljavci platform v oblaku;
● podjetje Poste Italiane S.p.A.;
● dostavljavci in dostavna podjetja;
● drugi subjekti, ki imajo dovoljenje za dostop do osebnih podatkov, kot na primer
policija ali pravosodni organi.
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 (DPO) je, po 37. členu Uredbe EU
2016/679 odvetnik Stefano Corsini Studio legale Nordestavvocati s sedežem v Viale
Marconi, 63 - 33170 v Pordenonu.
Za vsa vprašanja v zvezi z upravljanjem z osebnimi podatki se lahko zainteresirani
(uslužbenci, sodelavci, starši polnoletni dijaki, dobavitelji ipd.), po 4. odstavku 38. člena
GDPR, obrnejo na Odgovornega za varstvo osebnih podatkov, dr. Stefana Corsinija.
Pooblaščena oseba je dosegljiva telefonsko na št. 0434.521195 ali preko elektronske
pošte na elektronskem naslovu: dpo@avvocatocorsini.it.
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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, odvetniku
Stefanu Corsiniju - Studio legale Nordestavvocati (email: dpo@avvocatocorsini.it, telefon:
0434.521195).
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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