
 

 
Naziv zbirke osebnih podatkov   Evidenca o zaposlenih delavcih

Namen obdelave osebnih podatkov   Upravljanje s kadrovskimi viri, vodenje evidence o
zaposlenih delavcih

Pravna podlaga   Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)

Opis kategorij posameznikov na katere se nanašajo OP   Zaposleni

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti OP   Pooblaščeni delavci občine,

drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu
podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih
podatkov.

Rok hrambe   Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Informacije o iznos OP v tretje države ali mednarodne organizacije   Ni iznosa

Opis varnostnih ukrepov   Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je
opredeljen v dokumentu Enotna informacijska varnostna politika in v dokumentu Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov.

Transparentnost obdelave OP   Namen obdelave OP je dostopen na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so dostopne na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so posamezniku podane v fazi pridobivanja OP
Podlaga za obdelavo OP je v zakonu

Avtomatska obdelava OP   Ne

Izdelava profilov OP   Ne

Vključeni posebni (občutljivi) OP   Ne

Zahtevana ocena učinka   Ne

Vrste OP   V evidenco o zaposlenih delavcih se za vsakega delavca, ki je v delovnem razmerju,
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vpišejo:
a) podatki o delavcu:
- osebno ime,
- datum rojstva, če oseba nima EMŠO,
- kraj rojstva,
- država rojstva, če je kraj rojstva v tujini,
- enotna matična številka občana,
- davčna številka,
- državljanstvo,
- naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina,
šifra države, država),
- naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina,
šifra države, država),
- izobrazba,
- ali je delavec invalid,
- kategorija invalidnosti,
- ali je delavec delno upokojen,
- ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu,
- ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo,
- naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka,
poštna številka, kraj);
b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci):
- vrsta delovnega dovoljenja,
- datum izdaje delovnega dovoljenja,
- datum izteka delovnega dovoljenja,
- številka delovnega dovoljenja,
- organ, ki je izdal delovno dovoljenje;
c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi:
- datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi,
- datum nastopa dela,
- vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi,
- razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas,
- poklic, ki ga opravlja delavec,
- strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je
delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,
- naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o
zaposlitvi,
- število ur tedenskega rednega delovnega časa,
- razporeditev delovnega časa,
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- kraj, kjer delavec opravlja delo,
- ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo;
č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi:
- datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi,
- način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.
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Naziv zbirke osebnih podatkov   Evidenca o stroških dela

Namen obdelave osebnih podatkov   Upravljanje s kadrovskimi viri, vodenje stroškov dela

Pravna podlaga   Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)

Opis kategorij posameznikov na katere se nanašajo OP   Zaposleni

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti OP   Pooblaščeni delavci občine,

drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu
podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih
podatkov.

Rok hrambe   Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Informacije o iznos OP v tretje države ali mednarodne organizacije   Ni iznosa

Opis varnostnih ukrepov   Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je
opredeljen v dokumentu Enotna informacijska varnostna politika in v dokumentu Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov.

Transparentnost obdelave OP   Namen obdelave OP je dostopen na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so dostopne na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so posamezniku podane v fazi pridobivanja OP
Podlaga za obdelavo OP je v zakonu

Avtomatska obdelava OP   Ne

Izdelava profilov OP   Ne

Vključeni posebni (občutljivi) OP   Ne

Zahtevana ocena učinka   Ne

Vrste OP   Delodajalec mesečno za vsakega delavca vpisuje v evidenco o stroških dela
naslednje:

                             4 / 61



 

a) podatke o delavcu:
poleg podatkov iz točke a) 13. člena vpisuje še:
- številko transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki;
b) podatke o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca:
plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi:
- bruto plača za delo s polnim delovnim časom,
- bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega,
- bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo),
- bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca;
- zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno
pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi:
- bruto zaostala izplačila in nadomestila plač;
izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače):
- bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti,
- dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja;
neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila):
- plača,
- zaostalo izplačilo,
- nadomestilo plače,
- izredno izplačilo;
c) podatke o drugih stroških dela:
- povračila stroškov v zvezi z delom,
- regres za letni dopust,
- jubilejna nagrada,
- dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev,
- plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje,
- solidarnostna pomoč,
- odpravnina,
- stroški izobraževanja delavcev,
- davki na izplačane plače,
- ostali stroški dela;
č) podatke o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca:
prispevki v breme delodajalca:
- plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
- plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje,
- plačani prispevki za starševsko varstvo,
- plačani prispevki za zaposlovanje;
prispevki v breme zavarovanca:
- plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
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- plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje,
- plačani prispevki za starševsko varstvo,
- plačani prispevki za zaposlovanje.
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Naziv zbirke osebnih podatkov   Evidenca o izrabi delovnega časa

Namen obdelave osebnih podatkov   Upravljanje s kadrovskimi viri, vodenje evidence o
izrabi delovnega časa

Pravna podlaga   Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)

Opis kategorij posameznikov na katere se nanašajo OP   Zaposleni

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti OP   Pooblaščeni delavci občine,

drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu
podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih
podatkov.

Rok hrambe   Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Informacije o iznos OP v tretje države ali mednarodne organizacije   Ni iznosa

Opis varnostnih ukrepov   Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je
opredeljen v dokumentu Enotna informacijska varnostna politika in v dokumentu Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov.

Transparentnost obdelave OP   Namen obdelave OP je dostopen na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so dostopne na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so posamezniku podane v fazi pridobivanja OP
Podlaga za obdelavo OP je v zakonu

Avtomatska obdelava OP   Ne

Izdelava profilov OP   Ne

Vključeni posebni (občutljivi) OP   Ne

Zahtevana ocena učinka   Ne

Vrste OP   - podatki o številu ur,
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- skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od
polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa,
- opravljene ure v času nadurnega dela,
- neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako
vrste nadomestila,
- neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali
delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila,
- neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače,
- število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem,
oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.
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Naziv zbirke osebnih podatkov   Evidenca dokumentarnega gradiva

Namen obdelave osebnih podatkov   Opravljanje del in nalog Občine, vodenje upravnih
postopkov

Pravna podlaga   Zakon o lokalni samoupravi
Uredba o upravnem poslovanju

Opis kategorij posameznikov na katere se nanašajo OP   Stranke v postopkih, ki jih vodi
Občina

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti OP   Pooblaščeni delavci občine,

drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu
podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih
podatkov.

Pia d.o.o., Prešernova cesta 9b, 3320 Velenje

Rok hrambe   Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Informacije o iznos OP v tretje države ali mednarodne organizacije   Ni iznosa

Opis varnostnih ukrepov   Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je
opredeljen v dokumentu Enotna informacijska varnostna politika in v dokumentu Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov.

Transparentnost obdelave OP   Namen obdelave OP je dostopen na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so dostopne na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so posamezniku podane v fazi pridobivanja OP
Podlaga za obdelavo OP je v zakonu

Avtomatska obdelava OP   Ne

Izdelava profilov OP   Ne

Vključeni posebni (občutljivi) OP   Ne
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Zahtevana ocena učinka   Ne

Vrste OP   Številka zadeve (klasifikacijski znak), signirni znak, opis zadeve - kratka vsebina,
subjekt, stanje zadeve, datum začetka zadeve, rok hrambe; zveza, če obstaja
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Naziv zbirke osebnih podatkov   Evidenca oseb, ki jim občina plačuje osnovno zdravstveno
zavarovanje

Namen obdelave osebnih podatkov   Prijava občanov v osnovno zdravstveno zavarovanje
na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Pravna podlaga   Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju /ZZVZZ/

Opis kategorij posameznikov na katere se nanašajo OP   Fizične osebe - občani

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti OP   Pooblaščeni delavci občine,

drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu
podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih
podatkov.

Rok hrambe   Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Informacije o iznos OP v tretje države ali mednarodne organizacije   Ni iznosa

Opis varnostnih ukrepov   Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je
opredeljen v dokumentu Enotna informacijska varnostna politika in v dokumentu Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov.

Transparentnost obdelave OP   Namen obdelave OP je dostopen na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so dostopne na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so posamezniku podane v fazi pridobivanja OP
Podlaga za obdelavo OP je v zakonu

Avtomatska obdelava OP   Ne

Izdelava profilov OP   Ne

Vključeni posebni (občutljivi) OP   Ne

Zahtevana ocena učinka   Ne
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Vrste OP   Ime in priimek, - naslov stalnega/začasnega prebivališča, - davčna številka, -
matična številka (EMŠO), - status, premoženjsko stanje; - za družinske člane (osebno ime,
matična številka, stalno/začasno prebivališče, sorodstveni odnos do nosilca zavarovanja, datum
veljave potrdila o šolanju, datum veljave bivalne vize)
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Naziv zbirke osebnih podatkov   Evidenca doplačil oskrbovanih stroškov na domu za starejše
občane

Namen obdelave osebnih podatkov   Vodenje evidence oseb, ki jim občina plačuje
obveznosti stroškov domske oskrbe

Pravna podlaga   Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)
Zakon o socialnem varstvu (ZSV)

Opis kategorij posameznikov na katere se nanašajo OP   Starejši občani, s stalnim
prebivališčem v občini

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti OP   Pooblaščeni delavci občine,

drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu
podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih
podatkov.

Rok hrambe   Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Informacije o iznos OP v tretje države ali mednarodne organizacije   Ni iznosa

Opis varnostnih ukrepov   Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je
opredeljen v dokumentu Enotna informacijska varnostna politika in v dokumentu Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov.

Transparentnost obdelave OP   Namen obdelave OP je dostopen na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so dostopne na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so posamezniku podane v fazi pridobivanja OP
Podlaga za obdelavo OP je v zakonu

Avtomatska obdelava OP   Ne

Izdelava profilov OP   Ne

Vključeni posebni (občutljivi) OP   Ne
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Zahtevana ocena učinka   Ne

Vrste OP   Ime in priimek, - stalno in začasno prebivališče, - datum in kraj rojstva, – enotno
matično številko občana (EMŠO), – podatki o državljanstvu, – podatki o dovoljenju za prebivanje
tujca, – podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja (število družinskih članov, tip družine,
razmerje do vlagatelja), – podatki o gospodinjstvu, – podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske
skupnosti (zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost), – podatki o statusu (podatke o šolanju,
o zaposlitvi, o upokojitvi, drugo), – podatki o izobrazbi, – podatki o zdravstvenem stanju in
invalidnosti, – podatki o plačah in drugih dohodkih in prejemkih, – podatki o premoženju, –
podatki o socialnih stiskah in težavah posameznikov, družin in skupin prebivalstva, – podatki o
oprostitvi pri plačilu storitev, – davčna številko, – številka tekočega oziroma drugega računa in –
podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje
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Naziv zbirke osebnih podatkov   Evidenca za dodeljevanje enkratnih izrednih denarnih
pomoči

Namen obdelave osebnih podatkov   Spremljanje višine dodeljenih pomoči na posameznega
upravičenca

Pravna podlaga   Zakon o lokalni samoupravi
Pravilnik o izrednih socialnih pomočeh

Opis kategorij posameznikov na katere se nanašajo OP   Fizične osebe – prosilci za
dodelitev denarne pomoči

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti OP   Pooblaščeni delavci občine,

drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu
podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih
podatkov.

Rok hrambe   Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Informacije o iznos OP v tretje države ali mednarodne organizacije   Ni iznosa

Opis varnostnih ukrepov   Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je
opredeljen v dokumentu Enotna informacijska varnostna politika in v dokumentu Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov.

Transparentnost obdelave OP   Namen obdelave OP je dostopen na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so dostopne na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so posamezniku podane v fazi pridobivanja OP
Podlaga za obdelavo OP je v zakonu

Avtomatska obdelava OP   Ne

Izdelava profilov OP   Ne

Vključeni posebni (občutljivi) OP   Ne
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Zahtevana ocena učinka   Ne

Vrste OP   Naziv prejemnika oziroma ime in priimek prejemnika, - naslov, - šifra občine, -
davčna številka firme, - matična številka, - datum nakazila pomoči, - šifra instrumenta pomoči, -
šifra kategorije pomoči, - bruto znesek izplačila in - neto znesek državne pomoči
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Naziv zbirke osebnih podatkov   Evidenca iz vlog za znižano plačilo vrtca

Namen obdelave osebnih podatkov   Izvedba postopka za ugotavljanje nižanja plačil storitev
vrtca

Pravna podlaga   Zakon o vrtcih,
Pravilnik o plačilih staršev 

Opis kategorij posameznikov na katere se nanašajo OP   Fizične osebe - podatki o starših
(in otrocih), ki uveljavljajo znižano plačilo vrtca

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti OP   Pooblaščeni delavci občine,

drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu
podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih
podatkov.

Rok hrambe   Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Informacije o iznos OP v tretje države ali mednarodne organizacije   Ni iznosa

Opis varnostnih ukrepov   Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je
opredeljen v dokumentu Enotna informacijska varnostna politika in v dokumentu Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov.

Transparentnost obdelave OP   Namen obdelave OP je dostopen na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so dostopne na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so posamezniku podane v fazi pridobivanja OP
Podlaga za obdelavo OP je v zakonu

Avtomatska obdelava OP   Ne

Izdelava profilov OP   Ne

Vključeni posebni (občutljivi) OP   Ne

Zahtevana ocena učinka   Ne
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Vrste OP   VLAGATELJ: - ime in priimek, - datum rojstva, - zaposlitev, - naslov stalnega
prebivališča, - davčna številka, - matična številka (EMŠO), - status, ime delodajalca, - naziv in
številka transakcijskega računa, - premoženjsko stanje, - odločba o odmeri dohodnine ter -
podatek o prejemu denarne socialne pomoči s strani Centra za socialno delo

PARTNER VLAGATELJA: - ime in priimek, - datum rojstva, - zaposlitev, - naslov stalnega
prebivališča, - davčna številka, - matična številka (EMŠO), - status, - ime delodajalca, -
premoženjsko stanje in - odločba o odmeri dohodnine

OTROK VLAGATELJA: - ime in
priimek, - datum rojstva, - naslov stalnega prebivališča,
- davčna številka, - matična številka (EMŠO) ter - status
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Naziv zbirke osebnih podatkov   Evidenca upravičencev do institucionalnega varstva

Namen obdelave osebnih podatkov   Ugotavljanje višine plačila oziroma doplačila storitve

Pravna podlaga   Zakon o socialnem varstvu

Opis kategorij posameznikov na katere se nanašajo OP   Osebe, ki za razreševanje
socialnih stisk in težav potrebujejo organizirano strokovno pomoč v obliki socialnovarstvenih
storitev

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti OP   Pooblaščeni delavci občine,

drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu
podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih
podatkov.

Rok hrambe   Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Informacije o iznos OP v tretje države ali mednarodne organizacije   Ni iznosa

Opis varnostnih ukrepov   Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je
opredeljen v dokumentu Enotna informacijska varnostna politika in v dokumentu Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov.

Transparentnost obdelave OP   Namen obdelave OP je dostopen na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so dostopne na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so posamezniku podane v fazi pridobivanja OP
Podlaga za obdelavo OP je v zakonu

Avtomatska obdelava OP   Ne

Izdelava profilov OP   Ne

Vključeni posebni (občutljivi) OP   Ne

Zahtevana ocena učinka   Ne
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Vrste OP   a) PODATKI O PROSILCU: - ime in priimek, - naslov prebivališča (stalni in začasni),
- rojstni datum, -.EMSO, - državljanstvo, - podatki o premoženjskem statusu in - podatki o
dohodku

b) PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH: : - ime in priimek, - naslov prebivališča (stalni in začasni)
- podatki o premoženjskem statusu in - podatki o dohodku

c) DRUGI PODATKI: - višina plačila oziroma doplačila storitve institucionalnega varstva in -
podatek v katerem domu se upravičenec nahaja
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Naziv zbirke osebnih podatkov   Geografski informacijski sistem

Namen obdelave osebnih podatkov   Statistične obdelave, pregled nad stanjem v prostoru

Pravna podlaga   Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)

Opis kategorij posameznikov na katere se nanašajo OP   Fizične in pravne osebe, lastniki
nepremičnin v občini

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti OP   Pooblaščeni delavci občine,

drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu
podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih
podatkov.

Realis Ltd. Ljubljanska cesta 33, SI-1236 Trzin

Rok hrambe   Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Informacije o iznos OP v tretje države ali mednarodne organizacije   Ni iznosa

Opis varnostnih ukrepov   Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je
opredeljen v dokumentu Enotna informacijska varnostna politika in v dokumentu Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov.

Transparentnost obdelave OP   

Avtomatska obdelava OP   Ne

Izdelava profilov OP   Ne

Vključeni posebni (občutljivi) OP   Ne

Zahtevana ocena učinka   Ne

Vrste OP   Priimek in ime fizične osebe, - stalno prebivališče, - naziv fizične osebe in sedež, -
podatki o lastništvu fizičnih in pravnih oseb

                            21 / 61



 

                            22 / 61



 

 
Naziv zbirke osebnih podatkov   Evidenca upravičencev do subvencije neprofitne najemnine
za neprofitna stanovanja

Namen obdelave osebnih podatkov   Izvedba postopka subvencioniranja neprofitnih
najemnim in vodenje evidence upravičencev do subvencij

Pravna podlaga   Stanovanjski zakon (SZ-1)
Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku
za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

Opis kategorij posameznikov na katere se nanašajo OP   Prosilci za subvencije za
neprofitne najemnine

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti OP   Pooblaščeni delavci občine,

drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu
podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih
podatkov.

Rok hrambe   Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Informacije o iznos OP v tretje države ali mednarodne organizacije   Ni iznosa

Opis varnostnih ukrepov   Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je
opredeljen v dokumentu Enotna informacijska varnostna politika in v dokumentu Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov.

Transparentnost obdelave OP   Namen obdelave OP je dostopen na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so dostopne na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so posamezniku podane v fazi pridobivanja OP
Podlaga za obdelavo OP je v zakonu

Avtomatska obdelava OP   Ne

Izdelava profilov OP   Ne
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Vključeni posebni (občutljivi) OP   Ne

Zahtevana ocena učinka   Ne

Vrste OP   Ime in priimek, - EMŠO oziroma rojstni datum, - naslov stalnega bivališča, - naslov
začasnega bivališča, - podatki o lastništvu nepremičnin, - stanovanjske razmere (velikost
stanovanjske enote, število vseh stanovalcev), - višina zaprošenega in višina dodeljenega
posojila, - namen porabe posojila, - podatki o nakupu (podatki o kupcu in prodajalcu), - naslov
stanovanjske enote, za katero bo posojilo porabljeno, - število stanovalcev v stanovanjski enoti,
za katero bo posojilo porabljeno in podatki o stanovalcih (ime, priimek, EMŠO, sorodstveno
razmerje), - podatki o premoženjskem razmerju, - podatki o invalidnosti in - podatki o statusu
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Naziv zbirke osebnih podatkov   Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča

Namen obdelave osebnih podatkov   Za odmero nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča

Pravna podlaga   Zakon o graditvi objektov
Zakon o stavbnih zemljiščih

Opis kategorij posameznikov na katere se nanašajo OP   Pravne in fizične osebe, ki imajo
v lasti, najemu, v uporabi ali pravico razpolaganja na nepremičninah oziroma stavbnih zemljiščih
občine

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti OP   Pooblaščeni delavci občine,

drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu
podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih
podatkov.

Rok hrambe   Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Informacije o iznos OP v tretje države ali mednarodne organizacije   Ni iznosa

Opis varnostnih ukrepov   Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je
opredeljen v dokumentu Enotna informacijska varnostna politika in v dokumentu Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov.

Transparentnost obdelave OP   

Avtomatska obdelava OP   Ne

Izdelava profilov OP   Ne

Vključeni posebni (občutljivi) OP   Ne

Zahtevana ocena učinka   Ne
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Vrste OP   Za fizične osebe: – ime in priimek, - matična številka (EMŠO), - davčna številka -
stalno bivališče (kraj, naslov), - parcelna številka, - katastrska občina, - površina stavb, katerih
lastnik/najemnik je oseba, na katero se podatki nanašajo, - komunalna opremljenost in - naslov
nepremičnine b) za pravne osebe: – naziv podjetja, - matična številka, - davčna številka - sedež
podjetja (kraj, naslov), - parcelna številka, - katastrska občina, - površina stavb, katerih
lastnik/najemnik je oseba, na katero se podatki nanašajo, - komunalna opremljenost in - naslov
nepremičnine
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Naziv zbirke osebnih podatkov   Evidenca brezplačnih prevozov šoloobveznih otrok

Namen obdelave osebnih podatkov   Vodenje evidence za zagotavljanje brezplačnih
prevozov šoloobveznih otrok in za potrebe povračila stroškov prevoza

Pravna podlaga   Zakon lokalni samoupravi (ZLS)
Zakon o osnovni šoli (ZOsn)

Opis kategorij posameznikov na katere se nanašajo OP   Osebe, ki so vključene v sistem
brezplačnega prevoza (vlagatelji in šoloobvezni otroci)

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti OP   Pooblaščeni delavci občine,

drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu
podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih
podatkov.

Rok hrambe   Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Informacije o iznos OP v tretje države ali mednarodne organizacije   Ni iznosa

Opis varnostnih ukrepov   Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je
opredeljen v dokumentu Enotna informacijska varnostna politika in v dokumentu Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov.

Transparentnost obdelave OP   Namen obdelave OP je dostopen na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so dostopne na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so posamezniku podane v fazi pridobivanja OP
Podlaga za obdelavo OP je v zakonu

Avtomatska obdelava OP   Ne

Izdelava profilov OP   Ne

Vključeni posebni (občutljivi) OP   Ne
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Zahtevana ocena učinka   Ne

Vrste OP   Ime in priimek, - razred, - osnovna šola, - podatki o prebivališču (naslov, hišna
številka, kraj), - relacija prevoza in - cena prevoza
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Naziv zbirke osebnih podatkov   Evidenca o pripadnikih civilne zaščite

Namen obdelave osebnih podatkov   Vodenje in upravljanje postopkov v primeru naravnih
nesreč, aktiviranje civilne zaščite in štaba

Pravna podlaga   Zakon o obrambi
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis kategorij posameznikov na katere se nanašajo OP   Fizične osebe, ki so udeležene v
postopkih zaščite in reševanja v občini

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti OP   Pooblaščeni delavci občine,

drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu
podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih
podatkov.

Rok hrambe   Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Informacije o iznos OP v tretje države ali mednarodne organizacije   Ni iznosa

Opis varnostnih ukrepov   Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je
opredeljen v dokumentu Enotna informacijska varnostna politika in v dokumentu Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov.

Transparentnost obdelave OP   Namen obdelave OP je dostopen na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so dostopne na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so posamezniku podane v fazi pridobivanja OP
Podlaga za obdelavo OP je v zakonu

Avtomatska obdelava OP   Ne

Izdelava profilov OP   Ne

Vključeni posebni (občutljivi) OP   Ne
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Zahtevana ocena učinka   Ne

Vrste OP   Ime in priimek, - datum in kraj rojstva, - naslov stalnega in začasnega bivališča, -
letnica rojstva najmlajšega otroka, - podatki o usposobljenosti in znanjih, pomembnih za zaščito,
reševanje in pomoč (vrste Opravljenih usposabljanj, udeležba na vajah in akcijah), - izobrazba, -
zaposlitev (naslov podjetja, kjer je pripadnik zaposlen), - številka telefona in mobilnega telefona,
- elektronski naslov, - EMŠO, - davčna številka, - številka osebne izkaznice, - dolžnost v štabu
oziroma enoti in - za pripadnike Civilne zaščite pa tudi podatke o datumu zdravniškega in
psihofizičnega pregleda in zadolžitvi v Civilni zaščiti
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Naziv zbirke osebnih podatkov   Evidenca izvajalcev del po podjemnih pogodbah

Namen obdelave osebnih podatkov   Izvajanje podjemnih pogodb – varstvo pravnega
prometa

Pravna podlaga   Pogodba 

Opis kategorij posameznikov na katere se nanašajo OP   Fizične osebe z občino sklenejo
podjemno pogodbo

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti OP   Pooblaščeni delavci občine,

drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu
podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih
podatkov.

Rok hrambe   Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Informacije o iznos OP v tretje države ali mednarodne organizacije   Ni iznosa

Opis varnostnih ukrepov   Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je
opredeljen v dokumentu Enotna informacijska varnostna politika in v dokumentu Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov.

Transparentnost obdelave OP   Namen obdelave OP je dostopen na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so dostopne na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so posamezniku podane v fazi pridobivanja OP
Podlaga za obdelavo OP je v pogodbi, ki je sklenjena s posameznikom

Avtomatska obdelava OP   Ne

Izdelava profilov OP   Ne

Vključeni posebni (občutljivi) OP   Ne

Zahtevana ocena učinka   Ne
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Vrste OP   Ime in priimek, - prebivališče, - davčna številka, - številka transakcijskega računa in
banka, pri kateri je odprt, - posel, predmet pogodbe in - znesek izplačila
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Naziv zbirke osebnih podatkov   Evidenca pobiranja in odvajanja turistične takse

Namen obdelave osebnih podatkov   Kontrola plačevanja turistične takse in zaračunavanje
turistične takse

Pravna podlaga   Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT)
Odlok o turistični taksi v Občini

Opis kategorij posameznikov na katere se nanašajo OP   Lastniki počitniških stanovanj v
občini

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti OP   Pooblaščeni delavci občine,

drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu
podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih
podatkov.

Rok hrambe   Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Informacije o iznos OP v tretje države ali mednarodne organizacije   Ni iznosa

Opis varnostnih ukrepov   Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je
opredeljen v dokumentu Enotna informacijska varnostna politika in v dokumentu Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov.

Transparentnost obdelave OP   Namen obdelave OP je dostopen na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so dostopne na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so posamezniku podane v fazi pridobivanja OP
Podlaga za obdelavo OP je v zakonu

Avtomatska obdelava OP   Ne

Izdelava profilov OP   Ne

Vključeni posebni (občutljivi) OP   Ne
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Zahtevana ocena učinka   Ne

Vrste OP   Ime in priimek, - davčna številka, - nastavitvene zmogljivosti, - podatek o višini
plačane takse in - število prenočitev
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Naziv zbirke osebnih podatkov   Evidenca doplačil oskrbovanih stroškov pomoči na domu

Namen obdelave osebnih podatkov   Plačilo obveznosti stroškov oskrbe na domu

Pravna podlaga   Zakon o socialnem varstvu (ZSV)
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)

Opis kategorij posameznikov na katere se nanašajo OP   Občani, upravičeni do pomoči na
domu, s stalnim prebivališčem v občini

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti OP   Pooblaščeni delavci občine,

drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu
podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih
podatkov.

Rok hrambe   Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Informacije o iznos OP v tretje države ali mednarodne organizacije   Ni iznosa

Opis varnostnih ukrepov   Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je
opredeljen v dokumentu Enotna informacijska varnostna politika in v dokumentu Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov.

Transparentnost obdelave OP   Namen obdelave OP je dostopen na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so dostopne na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so posamezniku podane v fazi pridobivanja OP
Podlaga za obdelavo OP je v zakonu

Avtomatska obdelava OP   Ne

Izdelava profilov OP   Ne

Vključeni posebni (občutljivi) OP   Ne

Zahtevana ocena učinka   Ne
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Vrste OP   Ime in priimek, - stalno in začasno prebivališče, - datum in kraj rojstva, – enotno
matično številko občana (EMŠO), – podatki o državljanstvu, – podatki o dovoljenju za prebivanje
tujca, – podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja (število družinskih članov, tip družine,
razmerje do vlagatelja), – podatki o gospodinjstvu, – podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske
skupnosti (zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost), – podatki o statusu (podatke o šolanju,
o zaposlitvi, o upokojitvi, drugo), – podatki o izobrazbi, – podatki o zdravstvenem stanju in
invalidnosti, – podatki o plačah in drugih dohodkih in prejemkih, – podatki o premoženju, –
podatki o socialnih stiskah in težavah posameznikov, družin in skupin prebivalstva, – podatki o
oprostitvi pri plačilu storitev, – davčna številko, – številka tekočega oziroma drugega računa in –
podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje
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Naziv zbirke osebnih podatkov   Evidenca družinskih pomočnikov

Namen obdelave osebnih podatkov   Vodenje evidence aktivnih izvajalcev storitve/aktivnosti
družinski pomočnik in za izvedbo plačila družinskih pomočnikov

Pravna podlaga   Zakon o socialnem varstvu /ZSV/
Zakon o lokalni samoupravi

Opis kategorij posameznikov na katere se nanašajo OP   Fizične osebe – družinski
pomočniki in občani, upravičeni do družinskih pomočnikov, s stalnim prebivališčem v občini

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti OP   Pooblaščeni delavci občine,

drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu
podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih
podatkov.

Rok hrambe   Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Informacije o iznos OP v tretje države ali mednarodne organizacije   Ni iznosa

Opis varnostnih ukrepov   Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je
opredeljen v dokumentu Enotna informacijska varnostna politika in v dokumentu Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov.

Transparentnost obdelave OP   Namen obdelave OP je dostopen na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so dostopne na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so posamezniku podane v fazi pridobivanja OP
Podlaga za obdelavo OP je v zakonu

Avtomatska obdelava OP   Ne

Izdelava profilov OP   Ne

Vključeni posebni (občutljivi) OP   Ne
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Zahtevana ocena učinka   Ne

Vrste OP   Ime in priimek, - stalno in začasno prebivališče, - datum in kraj rojstva, – enotno
matično številko občana (EMŠO), – podatki o državljanstvu, – podatki o dovoljenju za prebivanje
tujca, – podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja (število družinskih članov, tip družine,
razmerje do vlagatelja), – podatki o gospodinjstvu, – podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske
skupnosti (zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost), – podatki o statusu (podatke o šolanju,
o zaposlitvi, o upokojitvi, drugo), – podatki o izobrazbi, – podatki o zdravstvenem stanju in
invalidnosti, – podatki o plačah in drugih dohodkih in prejemkih, – podatki o premoženju, –
podatki o socialnih stiskah in težavah posameznikov, družin in skupin prebivalstva, – podatki o
oprostitvi pri plačilu storitev, – davčna številko, – številka tekočega oziroma drugega računa in –
podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje
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Naziv zbirke osebnih podatkov   Evidenca državne pomoči za kmetijstvo

Namen obdelave osebnih podatkov   Za opis, obdelavo in odobritev sofinanciranja ukrepov s
področja kmetijstva

Pravna podlaga   Zakon o spremljanju državne pomoči

Opis kategorij posameznikov na katere se nanašajo OP   Občani občine, ki so upravičeni
do državnih subvencij na področju kmetijstva

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti OP   Pooblaščeni delavci občine,

drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu
podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih
podatkov.

Rok hrambe   Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Informacije o iznos OP v tretje države ali mednarodne organizacije   Ni iznosa

Opis varnostnih ukrepov   Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je
opredeljen v dokumentu Enotna informacijska varnostna politika in v dokumentu Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov.

Transparentnost obdelave OP   Namen obdelave OP je dostopen na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so dostopne na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so posamezniku podane v fazi pridobivanja OP
Podlaga za obdelavo OP je v zakonu

Avtomatska obdelava OP   Ne

Izdelava profilov OP   Ne

Vključeni posebni (občutljivi) OP   Ne

Zahtevana ocena učinka   Ne
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Vrste OP   Ime in priimek, - stalno in začasno prebivališče, - enotna matična številka občana
(EMŠO) - davčna številka - KMGMID številka in - številka transakcijskega računa
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Naziv zbirke osebnih podatkov   Evidenca oškodovancev na kmetijskih pridelkih po naravnih
nesrečah

Namen obdelave osebnih podatkov   Za vpis vlog, obravnavo in odobritev sredstev na
podlagi ocene škode na kmetijskih pridelkih oziroma objektih

Pravna podlaga   Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)
Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN)
Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis kategorij posameznikov na katere se nanašajo OP   Občani v občini, ki so ob naravni
nesreči utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih oziroma na objektih

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti OP   Pooblaščeni delavci občine,

drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu
podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih
podatkov.

Rok hrambe   Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Informacije o iznos OP v tretje države ali mednarodne organizacije   Ni iznosa

Opis varnostnih ukrepov   Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je
opredeljen v dokumentu Enotna informacijska varnostna politika in v dokumentu Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov.

Transparentnost obdelave OP   Namen obdelave OP je dostopen na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so dostopne na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so posamezniku podane v fazi pridobivanja OP
Podlaga za obdelavo OP je v zakonu

Avtomatska obdelava OP   Ne

Izdelava profilov OP   Ne
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Vključeni posebni (občutljivi) OP   Ne

Zahtevana ocena učinka   Ne

Vrste OP   Ime in priimek, - stalno in začasno prebivališče, - enotna matična številka občana
(EMŠO), - davčna številka, - KMGMID številka in - številka transakcijskega računa
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Naziv zbirke osebnih podatkov   Evidenca najemnih pogodb

Namen obdelave osebnih podatkov   Izvajanje najemnih pogodb – varstvo pravnega
prometa

Pravna podlaga   Najemna pogodba

Opis kategorij posameznikov na katere se nanašajo OP   Najemniki nepremičnin občine

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti OP   Pooblaščeni delavci občine,

drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu
podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih
podatkov.

Rok hrambe   Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Informacije o iznos OP v tretje države ali mednarodne organizacije   Ni iznosa

Opis varnostnih ukrepov   Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je
opredeljen v dokumentu Enotna informacijska varnostna politika in v dokumentu Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov.

Transparentnost obdelave OP   Namen obdelave OP je dostopen na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so dostopne na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so posamezniku podane v fazi pridobivanja OP
Podlaga za obdelavo OP je v pogodbi, ki je sklenjena s posameznikom

Avtomatska obdelava OP   Ne

Izdelava profilov OP   Ne

Vključeni posebni (občutljivi) OP   Ne

Zahtevana ocena učinka   Ne

Vrste OP   Ime in priimek, - stalno in začasno prebivališče, - enotna matična številka občana
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(EMŠO) in - davčna številka - kraj in datum rojstva, - državljanstvo prosilca in ostalih članov
gospodinjstva, - podatki o stanovanjskih, zdravstvenih in socialnih razmerah, - dohodki in
premoženjsko stanje članov gospodinjstva ter - zaposlitev prosilca
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Naziv zbirke osebnih podatkov   Evidenca o dobitnikih priznanj

Namen obdelave osebnih podatkov   Vodenje evidence oseb, ki so dobila priznanje občine

Pravna podlaga   Zakon o lokalni samoupravi
Odlok o priznanjih in nagradah občine

Opis kategorij posameznikov na katere se nanašajo OP   Fizične osebe – dobitniki priznanj
občine

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti OP   Pooblaščeni delavci občine,

drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu
podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih
podatkov.

Rok hrambe   Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Informacije o iznos OP v tretje države ali mednarodne organizacije   Ni iznosa

Opis varnostnih ukrepov   Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je
opredeljen v dokumentu Enotna informacijska varnostna politika in v dokumentu Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov.

Transparentnost obdelave OP   Namen obdelave OP je dostopen na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so dostopne na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so posamezniku podane v fazi pridobivanja OP
Podlaga za obdelavo OP je v zakonu

Avtomatska obdelava OP   Ne

Izdelava profilov OP   Ne

Vključeni posebni (občutljivi) OP   Ne

Zahtevana ocena učinka   Ne
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Vrste OP   Ime in priimek, - naslov, - telefonska ali GSM številka, - e-poštni naslov in - davčna
številka
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Naziv zbirke osebnih podatkov   Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih

Namen obdelave osebnih podatkov   Upravljanje z delovnim razmerjem zaposlenih

Pravna podlaga   Zakon o javnih uslužbencih (ZJU-NPB16)
Pogodba o zaposlitvi

Opis kategorij posameznikov na katere se nanašajo OP   Zaposleni v občini

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti OP   Pooblaščeni delavci občine,

drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu
podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih
podatkov.

Rok hrambe   Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Informacije o iznos OP v tretje države ali mednarodne organizacije   Ni iznosa

Opis varnostnih ukrepov   Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je
opredeljen v dokumentu Enotna informacijska varnostna politika in v dokumentu Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov.

Transparentnost obdelave OP   Namen obdelave OP je dostopen na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so dostopne na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so posamezniku podane v fazi pridobivanja OP
Podlaga za obdelavo OP je v zakonu

Avtomatska obdelava OP   Ne

Izdelava profilov OP   Ne

Vključeni posebni (občutljivi) OP   Ne

Zahtevana ocena učinka   Ne
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Vrste OP   Ime in priimek, uradniški naziv
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Naziv zbirke osebnih podatkov   Evidenca zavezancev za plačilo komunalnega prispevka

Namen obdelave osebnih podatkov   Izvedba postopka plačila komunalnega prispevka

Pravna podlaga   Zakon o urejanju prostora

Opis kategorij posameznikov na katere se nanašajo OP   Zavezanci za plačilo
komunalnega prispevka

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti OP   Pooblaščeni delavci občine,

drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu
podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih
podatkov.

Rok hrambe   Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Informacije o iznos OP v tretje države ali mednarodne organizacije   Ni iznosa

Opis varnostnih ukrepov   Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je
opredeljen v dokumentu Enotna informacijska varnostna politika in v dokumentu Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov.

Transparentnost obdelave OP   Namen obdelave OP je dostopen na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so dostopne na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so posamezniku podane v fazi pridobivanja OP
Podlaga za obdelavo OP je v zakonu

Avtomatska obdelava OP   Ne

Izdelava profilov OP   Ne

Vključeni posebni (občutljivi) OP   Ne

Zahtevana ocena učinka   Ne

Vrste OP   Datum vloge, datum popolne vloge, datum izdaje odločbe, datum pravnomočnosti,
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št. spisa, Ime, naslov, kraj, pooblaščenec, datum, zastopniki, kraj gradnje, vrsta posega, avtor
dokumentacije, vrsta objekta, šifra dejavnosti, faktor dejavnosti, površine, območja.
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Naziv zbirke osebnih podatkov   Evidenca upravičencev do enkratne denarne pomoči za
novorojence

Namen obdelave osebnih podatkov   Izvajanje plačil in razdelitev sredstev skladno z
odobrenimi vlogami za pridobitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka.

Pravna podlaga   Zakon lokalni samoupravi
Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence

Opis kategorij posameznikov na katere se nanašajo OP   Fizične osebe s stalnim
prebivališčem v občini

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti OP   Pooblaščeni delavci občine,

drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu
podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih
podatkov.

Rok hrambe   Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Informacije o iznos OP v tretje države ali mednarodne organizacije   Ni iznosa

Opis varnostnih ukrepov   Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je
opredeljen v dokumentu Enotna informacijska varnostna politika in v dokumentu Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov.

Transparentnost obdelave OP   Namen obdelave OP je dostopen na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so dostopne na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so posamezniku podane v fazi pridobivanja OP
Podlaga za obdelavo OP je v zakonu

Avtomatska obdelava OP   Ne

Izdelava profilov OP   Ne

Vključeni posebni (občutljivi) OP   Ne
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Zahtevana ocena učinka   Ne

Vrste OP   Ime in priimek, rojstni podatki, davčna številka, emšo, naslov stalnega prebivališča,
številka telefona (za starše in otroka)
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Naziv zbirke osebnih podatkov   Banka cestnih podatkov - Video almanah

Namen obdelave osebnih podatkov   Vzpostavitev vsakokratnega pregleda nad stanjem
cestne infrastrukture v občini,
načrtovanje, upravljanje, vzdrževanje cestne infrastrukture v občini,
vodenje statističnih podatkov o obremenitvah cest,
izdelava banke cestnih podatkov skladno z zahtevami Zakona o cestah.

Pravna podlaga   Zakon o cestah
Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
Pravilnik o varstvu osebnih podatkov pri izdelavi video-almanaha v Občini Žirovnica

Opis kategorij posameznikov na katere se nanašajo OP   Osebe, ki se nahajajo na
območju občine v času izvedbe snemanja

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti OP   Pooblaščeni delavci občine
ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o
varstvu podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih
podatkov.
Pogodbeni izvajalec.

Rok hrambe   Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Informacije o iznos OP v tretje države ali mednarodne organizacije   Ni iznosa

Opis varnostnih ukrepov   Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je
opredeljen v dokumentu Enotna informacijska varnostna politika in v dokumentu Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov.

Transparentnost obdelave OP   Namen obdelave OP je dostopen na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so dostopne na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so posamezniku podane v fazi pridobivanja OP
Podlaga za obdelavo OP je v zakonu

Avtomatska obdelava OP   Ne

Izdelava profilov OP   Ne
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Vključeni posebni (občutljivi) OP   Ne

Zahtevana ocena učinka   Ne

Vrste OP   Slikovni posnetek, datum posnetka in čas posnetka
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Naziv zbirke osebnih podatkov   Zvočni posnetki sej občinskega sveta

Namen obdelave osebnih podatkov   Priprava zapisnika seje

Pravna podlaga   Privolitev posameznika (informirana privolitev skladno z določbami
Poslovnika Občinskega sveta Občine Žirovnica)

Opis kategorij posameznikov na katere se nanašajo OP   Člani občinskega sveta ter drugi
poročevalci na seji

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti OP   Pooblaščeni delavci občine,
drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu
podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih
podatkov.

Rok hrambe   Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Informacije o iznos OP v tretje države ali mednarodne organizacije   Ni iznosa

Opis varnostnih ukrepov   Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je
opredeljen v dokumentu Enotna informacijska varnostna politika in v dokumentu Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov.

Transparentnost obdelave OP   Namen obdelave OP je dostopen na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so dostopne na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so posamezniku podane v fazi pridobivanja OP
Podlaga za obdelavo OP je v privolitvi posameznika

Avtomatska obdelava OP   Ne

Izdelava profilov OP   Ne

Vključeni posebni (občutljivi) OP   Ne

Zahtevana ocena učinka   Ne

Vrste OP   Zvočni posnetek posameznika
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Naziv zbirke osebnih podatkov   Evidenca obiskovalcev spletne strani

Namen obdelave osebnih podatkov   Izboljševanje storitev oziroma komunikacije z občani

Pravna podlaga   Privolitev

Opis kategorij posameznikov na katere se nanašajo OP   Obiskovalci spletne strani

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti OP   Pooblaščeni delavci občine,
drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu
podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih
podatkov.

Rok hrambe   Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Informacije o iznos OP v tretje države ali mednarodne organizacije   Ni iznosa

Opis varnostnih ukrepov   Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je
opredeljen v dokumentu Enotna informacijska varnostna politika in v dokumentu Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov.

Transparentnost obdelave OP   Namen obdelave OP je dostopen na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so dostopne na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so posamezniku podane v fazi pridobivanja OP
Podlaga za obdelavo OP je v privolitvi posameznika

Avtomatska obdelava OP   Ne

Izdelava profilov OP   Ne

Vključeni posebni (občutljivi) OP   Ne

Zahtevana ocena učinka   Ne

Vrste OP   IP naslov, država obiskovalca, mesto obiskovalca
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Naziv zbirke osebnih podatkov   Zbirka prijaviteljev na e-novice

Namen obdelave osebnih podatkov   Pošiljanje obvestil občanom, prijavljenim na e-novice

Pravna podlaga   Privolitev

Opis kategorij posameznikov na katere se nanašajo OP   Osebe, ki so se prijavile na
pošiljanje e-novic

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti OP   Pooblaščeni delavci občine,
Zunanji izvajalec (skrbnik spletne strani), drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage
pooblaščeni za dostop do osebnih podatkov.

Rok hrambe   Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Informacije o iznos OP v tretje države ali mednarodne organizacije   Ni iznosa

Opis varnostnih ukrepov   Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je
opredeljen v dokumentu Enotna informacijska varnostna politika in v dokumentu Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov.

Transparentnost obdelave OP   Namen obdelave OP je dostopen na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so dostopne na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so posamezniku podane v fazi pridobivanja OP
Podlaga za obdelavo OP je v privolitvi posameznika

Avtomatska obdelava OP   Ne

Izdelava profilov OP   Ne

Vključeni posebni (občutljivi) OP   Ne

Zahtevana ocena učinka   Ne

Vrste OP   E-naslov, čas in datum prijave
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Naziv zbirke osebnih podatkov   Zbirka registriranih uporabnikov spletne strani

Namen obdelave osebnih podatkov   Upravljanje z registriranimi uporabniki sistema za
upravljanje spletne strani

Pravna podlaga   Pogodba

Opis kategorij posameznikov na katere se nanašajo OP   Administrator spletne strani,
uredniki spletne strani (zaposleni na občini)

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti OP   Pooblaščeni delavci občine,
Zunanji izvajalec (skrbnik spletne strani), drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage
pooblaščeni za dostop do osebnih podatkov.

Rok hrambe   Skladno s klasifikacijskim načrtom občine

Informacije o iznos OP v tretje države ali mednarodne organizacije   Ni iznosa

Opis varnostnih ukrepov   Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je
opredeljen v dokumentu Enotna informacijska varnostna politika in v dokumentu Pravilnik o
varstvu osebnih podatkov.

Transparentnost obdelave OP   Namen obdelave OP je dostopen na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so dostopne na spletni strani
Pravice posameznikov glede obdelave OP so posamezniku podane v fazi pridobivanja OP
Podlaga za obdelavo OP je v pogodbi, ki je sklenjena s posameznikom

Avtomatska obdelava OP   Ne

Izdelava profilov OP   Ne

Vključeni posebni (občutljivi) OP   Ne

Zahtevana ocena učinka   Ne

Vrste OP   Ime in priimek, uporabniško ime, e-poštni naslov
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