
Politika varstva osebnih podatkov Osnovne šole Cvetka Golarja 
 
Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti posameznike, učence, dijake, 
starše, sodelavce in zaposlene ter druge osebe (v nadaljevanju »posameznik«), ki 
sodelujejo z Osnovno šolo Cvetka Golarja, o namenih in pravnih podlagah, varnostnih 
ukrepih ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naša 
šola. 
 
Upravljavec 
 
Upravljavec osebnih podatkov je 
Osnovna šola Cvetka Golarja 
Frankovo naselje 51  
4220 Škofja Loka, Slovenija 
Telefon: 04/513 0400 
Faks: 04/513 0410 
Elektronska pošta: info.c-golar@guest.arnes.si  
 
Pooblaščena oseba 
 
V skladu z določilom 37. člena Splošne uredbe smo za pooblaščeno osebo za 
varstvo podatkov imenovali 
doc. dr. Marijo Hladin 
Groharjevo naselje 75 
4220 Škofja Loka, Slovenija 
Telefon: 04/ 512 0178 
Elektronska pošta: info.op.hladin@siol.net 
 
 
Osebni podatki in njihova obdelava 
 
Osebni podatek je kateri koli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na 
obliko, v kateri je izražen. Posameznik je določena ali določljiva fizična oseba, na 
katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se jo lahko 
neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko 
številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, 
duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne 
povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa. 
 
Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršno koli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja 
v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali so pri ročni obdelavi del 
zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti 
zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, 
priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo 
dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali 
uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave). 
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Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov 
 
Osnovna šola Cvetka Golarja zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih 
pravnih podlagah: 

• obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca; 
• obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju 

javne oblasti, dodeljene upravljavcu; 
• obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je 

posameznik, na katerega se nanašajo 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 nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo 
svojih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov. 

 
 
Hramba in izbris osebnih podatkov 
 
Osnovna šola Cvetka Golarja bo hranila osebne podatke le toliko časa, dokler bo to 
potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in 
obdelovani.  
 
V kolikor Osnovna šola Cvetka Golarja podatke obdeluje na podlagi zakona, jih bo 
hranila za obdobje, ki ga predpisuje zakon.  
 
Osebne podatke, ki jih Osnovna šola Cvetka Golarja obdeluje na osnovi pogodbenega 
odnosa s posameznikom, Osnovna šola Cvetka Golarja hrani za obdobje, ki je 
potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko 
pride med posameznikom in Osnovno šolo Cvetka Golarja do spora v zvezi s pogodbo. 
V takem primeru hrani Osnovna šola Cvetka Golarja podatke še 5 let po 
pravnomočnosti sodne odločbe, arbitraže ali sodne poravnave ali če sodnega spora ni 
bilo, 5 let od dneva mirne razrešitve spora.  
 
Tiste osebne podatke, ki jih Osnovna šola Cvetka Golarja obdeluje na podlagi soglasja 
posameznika, bo Osnovna šola Cvetka Golarja hranila do preklica soglasja ali do 
zahteve za izbris podatkov. Po prejemu zahteve za izbris ali preklic soglasja se podatki 
izbrišejo. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo najkasneje v 15 
dneh. Osnovna šola Cvetka Golarja lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar 
je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon. 
 
Izjemoma lahko Osnovna šola Cvetka Golarja zavrne zahtevo za izbris iz razlogov iz 
Splošne uredbe, kot so našteti: uresničevanje pravice do svobode izražanja in 
obveščanja, izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave, razlogi javnega interesa na 
področju javnega zdravja, nameni arhiviranja v javnem interesu, znanstveno- ali 
zgodovinsko-raziskovalni ali statistični nameni, izvajanje ali obramba pravnih 
zahtevkov.  
 
Po preteku obdobja hrambe mora Osnovna šola Cvetka Golarja osebne podatke 
učinkovito in trajno izbrisati ali anonimizirati, tako da jih ni več mogoče povezati z 
določenim posameznikom. 



 
Uporabniki osebnih podatkov, pogodbena obdelava osebnih podatkov in iznos 
podatkov 
 
Uporabnik osebnih podatkov pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali 
drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti.  
 
Osebne podatke učencev, staršev in drugih oseb pri opravljanju svojega dela tako 
obdelujejo zaposleni v Osnovni šoli Cvetka Golarja skladno s pogodbo o zaposlitvi oz. 
aktom o sistemizaciji in tudi tretje (praviloma) pravne osebe, ki jim Osnovna šola 
Cvetka Golarja posreduje osebne podatke, npr. ker tako zahteva zakonodaja. Med 
uporabnike pa sodijo tudi pogodbeni obdelovalci, torej tisti, ki v imenu in za račun 
Osnovne šole Cvetka Golarja opravljajo določene obdelave osebnih podatkov. 
Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu 
upravljavca, v mejah njegovega pooblastila, ki je zapisan v pisni pogodbi oz. drugem 
pravnem aktu, in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti. 
 
Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje Osnovna šola Cvetka Golarja, so 
predvsem: 
 

• ponudniki pravnega svetovanja; 
• vzdrževalci informacijskih sistemov; 
• ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku 

ipd. (npr. Arnes, Vasco, e Šola, CŠOD ipd.); 
• ponudniki družabnih omrežij. 

 
Osnovna šola Cvetka Golarja vodi seznam pogodbenih obdelovalcev. 
 
Osnovna šola Cvetka Golarja v nobenem primeru ne bo posredovala osebnih podatkov 
posameznika tretjim nepooblaščenim osebam.  
 
Osnovna šola Cvetka Golarja kot upravljavec in njeni zaposleni osebnih podatkov ne 
iznašajo v tretje države.  
 
Varovanje podatkov in točnost podatkov 
 
Osnovna šola Cvetka Golarja skrbi za informacijsko varnost in varnost infrastrukture 
(prostorov in aplikativno sistemske programske opreme). Naši informacijski sistemi so 
med drugim zaščiteni s protivirusnimi programi in požarnim zidom.  
 
Uvedli smo ustrezne organizacijsko tehnične varnostne ukrepe, namenjene varstvu 
osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, 
nepooblaščenim razkrivanjem ali dostopom ter pred drugimi nezakonitimi in 
nepooblaščenimi oblikami obdelave. V primeru posredovanja posebnih vrst osebnih 
podatkov jih posredujemo v šifrirani obliki in zaščiteni z geslom. 
 
Posameznik je odgovoren, da svoje osebne podatke posreduje varno in da so 
posredovani podatki točni in verodostojni.  
 
 



Pravice posameznika glede obdelave podatkov 

Posameznik, ki meni, da se njegovi osebni podatki nezakonito obdelujejo, lahko poda 
prijavo Informacijskemu pooblaščencu. Še pred tem lahko posameznik za razjasnitev 
dejanskega stanja zahteva seznanitev z lastnimi osebnimi podatki oz. pod 
določenimi pogoji lahko zahteva tudi popravek, omejitev obdelave oz. izbris svojih 
nezakonito obdelovanih podatkov (od 15. do 18. člena Splošne uredbe). Zahtevo za 
izbris osebnih podatkov ali pritožbo zaradi kršitve pravice do izbrisa osebnih podatkov 
lahko posameznik poda na ustreznem obrazcu. Splošna uredba nudi posamezniku 
pod določenimi pogoji tudi pravico do ugovora obdelavi, ki poteka na podlagi točk (e) 
ali (f) člena prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe (21. člen Splošne uredbe). Po 
Splošni uredbi lahko posameznik pri upravljavcu uveljavlja tudi pravico do 
prenosljivosti za lastne osebne podatke, ki jih je posameznik posredoval na podlagi 
privolitve ali pogodbe z upravljavcem in se obdelujejo z avtomatiziranimi sredstvi. 
Pravica omogoča posamezniku, da pridobi osebne podatke, ki jih je posredoval 
upravljavcu in se nanašajo nanj, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi 
obliki in da te podatke posreduje naprej drugemu upravljavcu, ne da bi ga prvi (ki so 
mu bili podatki zagotovljeni) pri tem oviral (člen 20 Splošne uredbe) (vir: https://www.ip-
rs.si/varstvo-osebnih-podatkov). 

Obrazce najdete na spletni strani https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-
podatkov/pravice-posameznika/. 

Če ima posameznik kakršna koli vprašanja v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov, 
se lahko vedno obrne na Osnovno šolo Cvetka Golarja prek elektronske pošte ali z 
redno pošto na naslov šole. 
 
Objava sprememb 
 
Vsaka sprememba naše Politike varstva osebnih podatkov bo objavljena na spletni 
strani Osnovne šole Cvetka Golarja.  
 
Politiko varstva osebnih podatkov je sprejela mag. Karla Krajnik, ravnateljica. 
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