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1. 

ZAVOD HRASTOVEC-TRATE 

Hrastovec v Slovenskih goricah 22 

2230 Lenart v Slov. goricah 

Matična številka: 5049903 

 

Zbirka osebnih podatkov 

 

Naziv zbirke osebnih podatkov: 

Evidenca o zaposlenih delavcih 

 

 

Kategorija posameznikov, na katere se nanašajo  osebni podatki: 

Zaposleni delavci 

 

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

Ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, občina in država 

rojstva, stalno 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, ukvarjanje z 

dopolnilnim delom,  datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanje delovnega 

razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, dejavnost delodajalca (šifra). 

 

Namen obdelave: 

Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja. 

 

 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki 

osebnih podatkov: 

Pooblaščeni delavci zavoda, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod RS za zavarovanje, Ministrstvo za 

delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-

1 -om. 

 

 

Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravno podlago 

iznosa: 

Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 

 

Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 

Hranjenje v osebni mapi, v zavarovani in zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v 

kadrovski službi zavoda, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. 

 

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 

Ni povezav. 

 

Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih 

podatkov: 

Ni zastopnika 
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2. 

ZAVOD HRASTOVEC-TRATE 

Hrastovec v Slovenskih goricah 22 

2230 Lenart v Slov. goricah 

Matična številka: 5049903 

 

Zbirka osebnih podatkov 

 

Naziv zbirke osebnih podatkov: 

Evidenca o stroških dela in izrabi delovnega časa 

 

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

Zaposleni delavci. 

 

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, šolska 

izobrazba, strokovna izobrazba, strokovno usposobljenost, delovno mesto, delovni čas, (ur 

tedensko), zavarovalna doba, dejavnost delodajalca (šifra); podatki o delovnem času; 

možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom), skupaj opravljene ure, ure 

čakanja na delo, skupaj neopravljene ure, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v 

breme organizacije: ure letnega dopusta, ure počitka ob praznikih, ure odsotnosti z 

nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje, ure začasne 

nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo; neopravljene ure z nadomestilom plače v 

breme drugih, skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za 

zdravstveno zavarovanje: ure začasne nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in 

skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom, neopravljene ure brez nadomestila plače, 

ure na delo daljšem od polnega delovnega časa; podatki o plačah: izplačane plače: za delo 

s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, plače iz dobička, neto plače: za 

delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo, nadomestilo neto plače v 

breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, drugo nadomestila, nadomestila neto 

plače  v breme drugih, prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne 

nagrade, regres, drugo;  

 

Namen obdelave: 

Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač, uveljavljanje pravic iz 

sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva 

 

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki 

osebnih podatkov: 

Pooblaščeni delavci zavoda, vodja računovodstva,  drugi uporabniki v skladu z Zakonom o 

varstvu osebnih podatkov. 

 

Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravno podlago 

iznosa: 

Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 

 

Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 

Hranjeno v mapi  v zavarovani in zaklenjeni  omari v računovodstvu zavoda, kodiran 

dostop v  bazo podatkov, vodenih  v računalniku.  
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Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 

Ni povezav. 

 

Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih 

podatkov: 

Ni povezav 
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3. 

ZAVOD HRASTOVEC-TRATE 

Hrastovec v Slovenskih goricah 22 

2230 Lenart v Slov. goricah 

Matična številka: 5049903 

 

Zbirka osebnih podatkov: 

Naziv zbirke osebnih podatkov: 

Evidenca o poškodbah pri delu 

 

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

Delavci, ki so se poškodovali pri delu. 

 

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

Osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, kraj rojstva, stalno 

prebivališče in naslov, poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, 

delovni čas (v urah na teden), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra), podatki o 

poškodovanem delavcu: delo, ki ga je opravljal ob nezgodi, koliko ur je delal tistega dne, 

ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je 

bila poškodba smrtna , podlaga zavarovanja, podatki o poškodbi pri delu, kdaj se je 

pripetila nesreča; datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je pripetila nesreča,: na delovnem 

mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od kraja dela domov, na 

službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo, koliko oseb je izgubilo 

življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod, ali se je podobna nesreča zgodila 

že  prej na istem delovnem mestu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je 

delavec na delovnem  mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena 

uporaba varnostnega  sredstva in osebna varstvena  oprema, ali so bili izvedeni splošni in 

posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu. 

 

Namen obdelave: 

Urejanje pravic delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu. 

 

Uporabniki ali kategorije  uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki 

osebnih podatkov: 

Pooblaščeni delavci zavoda in drugi uporabniki v skladu z zakonom. 

 

Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravno podlago 

iznosa: 

Podatki se ne iznašajo v tretje države. 

 

Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 

Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari v kadrovski službi zavoda, kodiran dostop v 

bazo podatkov, vodenih v računalniku.  

 

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 

Ni povezav. 

 

Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih 

podatkov: 

Ni povezav 
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4. 

ZAVOD HRASTOVEC-TRATE 

Hrastovec v Slovenskih goricah 22 

2230 Lenart v Slov. goricah 

Matična številka: 5049903 

 

Zbirka osebnih podatkov 

 

Naziv zbirke osebnih podatkov: 

Evidenca o uporabnikih storitev institucionalnega varstva  

 

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

Uporabniki storitev institucionalnega varstva. 

 

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

Podatki o uporabniku: ime in priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, EMŠO; davčna 

številka, prebivališče in državljanstvo, stopnja izobrazbe, podatki, ki se nanašajo na 

družinska razmerja (podatki o družinski skupnosti, razmerje članov do uporabnika), 

podatki o zakonitem zastopniku, podatki o zdravstvenem stanju  in invalidnosti, podatki o 

pokojnini in drugih prejemkih, podatki o oprostitvi pri plačilu storitev, seznami osebnih 

načrtov, seznami transakcijskih računov, sistem matičnih številk, sklepi sodnomedicinskih 

komisij, arhiv. 

 

Namen obdelave: 

Za potrebe zavoda in pri izdelavi statističnih analiz – osebni podatki se smejo uporabljati 

tako, da identiteta uporabnika ni razvidna.  

 

Uporabniki ali kategorije  uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki 

osebnih podatkov: 

Pooblaščeni delavci zavoda  - vodja zdravstvene nege, zdravstveni tehniki, fizioterapevti, 

delovni terapevti, socialni delavci. 

 

Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravno podlago 

iznosa: 

Podatki se iznašajo v tretje države. 

 

Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 

Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari v pisarni socialne službe zavoda, kodiran 

dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku.  

 

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 

Ni povezav. 

 

Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih 

podatkov: 

Ni povezav. 
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5. 

ZAVOD HRASTOVEC-TRATE 

Hrastovec v Slovenskih goricah 22 

2230 Lenart v Slov. goricah 

Matična številka: 5049903 

 

Zbirka osebnih podatkov: 

 

Naziv zbirke osebnih podatkov: 

Evidenca o uporabnikih storitev zdravstvene nege v socialno varstvenem zavodu 

 

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

Upravičenci do storitev zdravstvene nege. 

 

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

Podatki o upravičencu: ime in priimek, spol, datum, negovalna in medicinska diagnoza, 

kategorija stanovalcev po zahtevnosti stopnje zdravstvene nege, postopki in medicinsko 

tehnični posegi. 

 

Namen obdelave: 

Za potrebe zavoda, za izdelavo statističnih analiz  

 

Uporabniki ali kategorije  uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki 

osebnih podatkov: 

pooblaščeni delavci zavoda – vodja zdravstvene nege, zdravstveni delavci, drugi 

uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

 

Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravno podlago 

iznosa: 

Podatki se ne iznašajo v tretje države. 

 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov 

Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari v dežurnih sobah na posameznih enotah zavoda 

in v ambulanti, kodiran dostop v bazo podatkov, vodenih v računalniku.  

 

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 

Ni povezav. 

 

Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih 

podatkov: 

Ni povezav. 
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6. 

ZAVOD HRASTOVEC-TRATE 

Hrastovec v Slovenskih goricah 22 

2230 Lenart v Slov. goricah 

Matična številka: 5049903 

 

 

Zbirka osebnih podatkov: 

 

Naziv zbirke osebnih podatkov: 

Evidenca o uporabnikih storitev fizioterapije v socialno varstvenem zavodu 

 

Kategorija posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

Upravičenci do storitev fizioterapije. 

 

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

Podatki o upravičencu: ime in priimek, spol, napotna diagnoza, vrsta fizioterapevtskih 

storitev. 

 

Namen obdelave: 

Za potrebe zavoda, za  izdelavo statističnih analiz. 

 

Uporabniki in kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 

podatkov: 

Pooblaščeni delavci zavoda – fizioterapevti, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1-om. 

 

Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravno podlago 

iznosa: 

Podatki se ne iznašajo v tretje države. 

 

Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 

Hranjeno v zavarovani in zaklenjeni omari fizioterapije in ambulante, kodiran dostop v 

bazo podatkov, vodenih v računalniku.  

 

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 

Ni povezan. 

 

Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih 

podatkov: 

Ni povezav. 
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7. 

ZAVOD HRASTOVEC-TRATE 

Hrastovec v Slovenskih goricah 22 

2230 Lenart v Slov. goricah 

Matična številka: 5049903 

 

 

Zbirka osebnih podatkov: 

 

Naziv zbirke osebnih podatkov: 

Evidenca izvajalcev del po delovršnih pogodbah 

 

Kategorija posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

Pogodbeni delavci, ki sklenejo pogodbo o delu in delavci, ki sklenejo pogodbo o 

avtorskem delu ter druge oblike delovršnih pogodb z zavodom 

 

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

Podatki o upravičencu: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, enotna matična številka 

(EMŠO), stalno in začasno prebivališče, davčna številka, transakcijski račun in banka, pri 

kateri je odprt, predmet pogodbe, trajanje opravljanja dela, višina honorarja 

 

Namen obdelave: 

Urejanje pravic in obveznosti izvajalcev del po delovršnih pogodbah 

 

Uporabniki in kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 

podatkov: 

Pooblaščeni delavci zavoda , Zavod RS za zaposlovanje,  drugi uporabniki v skladu z 

ZVOP-1-om. 

 

Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravno podlago 

iznosa: 

Podatki se ne iznašajo v tretje države. 

 

Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 

Hranjenje v zavarovani in zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v kadrovski službi 

zavoda, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. 

 

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 

Ni povezan. 

 

Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih 

podatkov: 

Ni povezav. 
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8. 

ZAVOD HRASTOVEC-TRATE 

Hrastovec v Slovenskih goricah 22 

2230 Lenart v Slov. goricah 

Matična številka: 5049903 

 

Zbirka osebnih podatkov: 

 

Naziv zbirke osebnih podatkov: 

Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja 

 

Kategorija posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

Zaposleni delavci zavoda, študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu, delavci 

po pogodbi 

 

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

Podatki o upravičencu: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, datum pričetka dela in 

morebitnega dela in morebitnega konca dela, podatki o strokovni izobrazbi delavca, 

podatki o morebitnem prerazporejanju delavca na drugo delo oziroma naloge, opis del oz. 

nalog z vidika varstva pri delu, roki pridobivanja in preizkus znanja delavcev za varno 

opravljanje dela, vodenje ali nadzorovanje del oz. nalog, podatki o morebitni izvedbi 

dodatnega izobraževanja in ugotavljanja znanja s področja varstva pri delu, vključno z 

dokumentacijo programa in časa usposabljanja ter seznam oseb, ki so vodile usposabljanje 

in preizkuse znanja (ime in priimek, strokovna izobrazba in funkcija oz. dela ali naloge, ki 

jih ta oseba poklicno opravlja), zapisnik o preizkusu znanja delavcev (navedba osnovnih 

podatkov iz programa, seznam predavateljev (ime in priimek, strokovne izobrazba z 

navedbo konkretnih del oz. nalog, podpisi članov komisije) 

 

Namen obdelave: 

Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu 

 

Uporabniki in kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 

podatkov: 

Pooblaščeni delavci zavoda , izvajalci usposabljanja,  drugi uporabniki v skladu z ZVOP-

1-om. 

 

Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravno podlago 

iznosa: 

Podatki se ne iznašajo v tretje države. 

 

Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 

Hranjenje v zavarovani in zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v kadrovski službi 

zavoda, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. 

 

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 

Ni povezan. 

 

Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih 

podatkov: 

Ni povezav. 
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9. 

ZAVOD HRASTOVEC-TRATE 

Hrastovec v Slovenskih goricah 22 

2230 Lenart v Slov. goricah 

Matična številka: 5049903 

 

Zbirka osebnih podatkov: 

 

Naziv zbirke osebnih podatkov: 

Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov 

 

Kategorija posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

Zaposleni delavci zavoda, kandidati za zaposlitev, delavci po pogodbi o delu 

 

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

Podatki o upravičencu: Ime in priimek, datum rojstva, enotna matična številka občana, 

datum rojstva, stalno prebivališče, invalidnost (v primeru invalidnosti tudi stopnja 

invalidnosti), poklic, šolska izobrazba, strokovna usposobljenost, , stroškovno mesto, 

datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela (pomembni podatki iz ocene tveganja): opis 

delovnega procesa, delovna oprema in predmeti del, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na 

področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki 

jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma pripombe 

delodajalca, napotnica oz. zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti delavca, 

izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto, rezultati 

psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernosti kandidatov za zaposlitev (v primeru 

zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo) ter v obliki mnenj o primernosti kandidata za 

zasedbo drugega delovnega mesta, morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in 

predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi 

na področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci 

poslani na zdravstvene preglede.  

 

Namen obdelave: 

Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu 

 

Uporabniki in kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 

podatkov: 

Pooblaščeni delavci zavoda, Pooblaščeni zdravnik zavoda, Zavod za zdravstveno 

zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v primeru 

napotitve delavca na invalidsko komisijo, drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1-om. 

 

Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravno podlago 

iznosa: 

Podatki se ne iznašajo v tretje države. 

 

Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 

Hranjenje v zavarovani in zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v kadrovski službi 

zavoda, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. 

 

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 

Ni povezan. 
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Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih 

podatkov: 

Ni povezav. 

 

 

10. 

ZAVOD HRASTOVEC-TRATE 

Hrastovec v Slovenskih goricah 22 

2230 Lenart v Slov. goricah 

Matična številka: 5049903 

 

Zbirka osebnih podatkov: 

 

Naziv zbirke osebnih podatkov: 

Evidenca o pripravnikih volonterjih 

 

Kategorija posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

Pripravniki volonterji 

 

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

Naziv podatka: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, 

občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, številka transakcijskega računa - 

kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, 

(strokovni profil, specialnost*), delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), invalid, datum 

sklenitve in datum prenehanja pogodbe, dejavnost organizacije (šifra), opravljeni izpiti, 

izobraževanja, zdravniški pregledi, potrdila o zdravstvenem stanju, podatki o dopustih in 

odsotnostih z dela, bolniške odsotnosti nad 30 dni. 

 

Namen obdelave: 

Urejanje pravic in obveznosti pripravnikov iz pogodbe 

 

Uporabniki in kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 

podatkov: 

Pooblaščeni delavci zavoda in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1-om. 

 

Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravno podlago 

iznosa: 

Podatki se ne iznašajo v tretje države. 

 

Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 

Hranjenje v zavarovani in zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v kadrovski službi 

zavoda, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. 

 

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 

Ni povezan. 

 

Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih 

podatkov: 

Ni povezav. 
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11. 

ZAVOD HRASTOVEC-TRATE 

Hrastovec v Slovenskih goricah 22 

2230 Lenart v Slov. goricah 

Matična številka: 5049903 

 

Zbirka osebnih podatkov: 

 

Naziv zbirke osebnih podatkov: 

Evidenca o delavcih v javnih delih 

 

Kategorija posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 

Zaposleni v javnih delih 

 

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 

Naziv podatka: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj, 

občina in država rojstva, stalno in začasno prebivališče, številka transakcijskega računa - 

kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, 

(strokovni profil, specialnost*), delovno mesto, delovni čas (ur tedensko), invalid, datum 

sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, razlog prenehanja 

delovnega razmerja, dejavnost organizacije (šifra), opravljeni izpiti, izobraževanja, 

zdravniški pregledi, potrdila o zdravstvenem stanju, podatki o družinskih članih, podatki o 

dopustih in odsotnostih z dela, bolniške odsotnosti nad 30 dni.  

 

Namen obdelave: 

Urejanje pravic in obveznosti  iz delovnega razmerja 

 

Uporabniki in kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 

podatkov: 

Pooblaščeni delavci zavoda in drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1-om. 

 

Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretje države, kam, komu in pravno podlago 

iznosa: 

Podatki se ne iznašajo v tretje države. 

 

Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 

Hranjenje v zavarovani in zaklenjeni vodotesni in ognjevarni omari v kadrovski službi 

zavoda, kodiran pristop v bazo podatkov, vodenih v računalniku. 

 

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 

Ni povezan. 

 

Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih 

podatkov: 

Ni povezav. 

 

 

 


