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Politika varsWa osebnih podatkov

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti uporabnike: star5e, sodelavce in zaposlene ter
druge osebe (v nadaljevanju: posameznik), ki sodelujejo z VIZ Vrtcem Ormoi (v nadaljevanju:
organizacija) o namenih in pravnih podlagah, varnostnih ukrepih ter pravicah posameznikov glede
obdelave osebnih podatkov, kijih izvaja na5a organizacija.

Cenimo vaSo zasebnost, zato vale podatke vedno skrbno varujemo.

VaSe osebne podatke obdelujemo v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) 2015/597 o varswu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o pretoku takih podatkov (v nadaljevanju: SploSna
uredba)) in veljavno zakonodajo s podroija varswa osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-l, Ur. I. RS, 5t.94/07)) in drugo zakonodajo, ki nam daje pravno podlago za obdelavo
osebnih podatkov.

Politika varswa osebnih podatkov vsebuje informacije za posameznike, na kak nadin naSa organizacija
kot upravljavec obdeluje osebne podatke, kijih prejme od posameznika na osnovi pravnih podlag, ki
jih opisujemo v nadaljevanju.

Upravljavec
Upravljalec osebnih podatkov je organizacija:
VIZ Vrtec Ormoi
Dobravska ulica 13a, 2270 Ormoi
Simona Me5ko
viz.vrtec-ormoz@guest.a rnes.si
02/7411416

Pooblaidena oseba
V skladu z dolodilom 37. dlena Splolne uredbe
imenovali druibo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Trza5ka cesta 85, St-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-poSta : d po@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 3OO

smo za pooblaSieno osebo za varstvo podatkov

Osebni podatki
Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z doloienim ali dolodljivim posameznikom (v
nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanaSajo osebni podatki); doloiljiv posameznik je
tisti, ki ga je mogode neposredno ali posredno dolotiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime,
identifikacijska Stevilka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali ved dejavnikov,



ki so znadilni za fizidno, fizioloSko, genetsko, duievno, gospodarsko, kulturno ali druibeno identiteto
tega posameznika.

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov
Organizacija zbira in obdeluje vaSe osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca;
obdelava je potrebna za opravljanie natoge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti,
dodeljene upravljavcu;
obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na
katerega se nana5ajo osebni podatki, aliza izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika
pred skleniWijo pogodbe;
obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov;
posameznik, na katerega se nanaSajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih
podatkov v enega alived dolodenih namenov;
obdelava je potrebna za zaitito iivljenjskih interesov posameznika, na katerega se nana5ajo
osebni podatki, ali druge fizidne osebe.

lzpolnitev zakonske obveznosti oziroma opravljanje naloge v javnem interesu
S tem, ko vpi5ete va5ega otroka ali ko se samivpi5ete v na5o organizacijo, lahko organizacija na osnovi
dolodilv zakonu obdeluje dolodene osebne podatke. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je
tako lahko: Zakon o vrtcih, Zakon o poklicnem in strokovnem izobraievanju, Zakon o gimnazijah, Zakon
o maturi, Zakon o vajeniStvu,Takon o visokem Solstvu, Zakon o izobraievanju odraslih in pripadajodi
podzakonski akti, ki natandneje opredeljujejo obdelavo osebnih podatkov.

predpisi s podrodja izobraZevanja so zbrani na spletni pristojnega m inistrstva :

tn izobr

Organizacija na podlagi zakonske obveznosti obdeluje predvsem naslednje vrste osebnih podatkov:
ime in priimek, spol, datum rojstva, EMSO, kraj, obiino in drZavo rojswa, podatke o stariih,
driavljanstvo, prebivali5de, sploini udni uspeh, opravljeniobveznosti itd. kot nam narekuje zakonodaja.

V omejenih primerih je v organizaciji moina obdelava osebnih podatkov tudi na osnovi javnega
interesa.

lzvajanje pogodbe
V primeru, ko z organizacijo sklenete dolodeno pogodbo, ta predstavlja pravno podlago za obdelavo
osebnih podatkov. VaSe osebne podatke moramo obdelovati za sklenitev in izvajanje pogodbe. ee
posameznik osebnih podatkov ne posreduje, organizacija ne more skleniti pogodbe, prav tako vam
organizacija ne more izvesti storitve oziroma dostaviti blaga ali drugih produktov v skladu s sklenjeno
pogodbo, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo. Ravno tako smemo na podlagi Zakona o
elektronskih komunikacijah pogodbene stranke obveSdatio vsebinah, storitvah in izdelkih. posameznik
lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov in prekli6e
prejemanje sporodil preko povezave za odjavo v prejetem sporoiilu, ali kot zahtevek po elektronski
poSti na viz.vrtec-ormoz@quest.arnes.si ali z redno poito na naslov organizacije.

Zakoniti interes
Uveljavljanje pravne podlage zakonitega interesa je omejena za obdelavo s stranijavnih organov pri
opravljanju njihovih nalog. Vseeno pa lahko organizacija osebne podatke obdeluje tudi na podlagi
zakonitega interesa, za katerega si organizacija prizadeva v omejenem obsegu. Slednje ni dopustno,
kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svobo5dine posameznika, na
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katerega se nanaiajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe
zakonitega interesa organizacija vedno opravi presojo skladno s Splo5no uredbo.

Tako lahko posameznike obdasno obveStamo o storitvah, dogodkih, izobraievanjih, ponudbah in
drugih vsebinah preko elektronske poSte, preko telefonskih klicev in po navadni po5ti. Posameznik
lahko kadarkoli zahteva prekinitev tovrstnega komuniciranja in obdelave osebnih podatkov in preklide
prejemanje sporodil preko povezave za odjavo v prejetem sporodilu, ali kot zahtevek po elektronski
po5ti na viz.vrtec-ormoz@guest.arnes.si ali z redno poSto na naslov organizacije.

Ohdelava na podlagi privolitve
V kolikor organizac'tja nima pravne podlage izkazane na osnovi zakona, opravljanja javne naloge,
pogodbene obveznosti ali zakonitega interesa, sme posameznika zaprositi za privolitev. Tako lahko
obdeluje dolodene osebne podatke posameznika tudi za naslednje namene, kadar posameznik poda
za to soglasje:

objava imena in priimka za namene obveSdanja na oglasnideski,
naslov elektronske po5te za namen obveSianja in komunikacije,
davdna Stevilka oziroma EMSO za namene morebitne izvr5be v primeru neizpolnitve
obveznosti (npr. nepladilo prehrane),
fotografije, video posnetki in druge vsebine, kise nanaSajo na posameznika (npr. doseZki otrok,
utencev, dijakov) za namene dokumentiranja aktivnosti in obve5danja javnosti o delu in
dogodkih v organizaciji;
druge namene, za katere se posameznik strinja s privolitvijo.

ee posameznik poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov in sedaj tega ved ne Zeli, lahko zahteva
prekinitev obdelave osebnih podatkov z zahtevkom po elektronski po5ti na viz.vrtec-
ormoz@guest.arnes.si ali z redno posto na naslov organizac'rje.

Hramba in izbris osebnih podatkov
Organizacija bo hranila osebne podatke le toliko dasa, dokler bo to potrebno za uresniditev namena,
zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in obdelovani. V kolikor organizacija podatke obdeluje na
podlagi zakona, jih bo organizacija hranila za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Pri tem se nekateri
podatki hranijo za dasa izobraievanja v organizaciji, nekatere podatke pa je treba hraniti trajno.

Osebne podatke, ki jih organizacija obdeluje na osnovi pogodbenega odnosa s posameznikom,
organizacija hrani za obdobje, kije potrebno za izvrSitev pogodbe in 5e 6 let po njenem prenehanju,
razen v primerih, ko pride med posameznikom in organizacijo do spora v zvezi s pogodbo. V takem
primeru hrani organizac'rja podatke 5e 5 let po pravnomodnosti sodne odlodbe, arbitraZe ali sodne
poravnave ali, de sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne razre5itve spora.

Tiste osebne podatke, ki jih organizacija obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali
zakonitega interesa, bo organizacija hranila do preklica privolitve ali do zahteve do izbrisa podatkov.
Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbriSejo najkasneje v 15 dneh. Organizacija lahko
te podatke izbri5e tudi pred preklicem, kadar je bil doseZen namen obdelave osebnih podatkov ali ie
tako doloda zakon.

lzjemoma lahko organizacija zavrne zahtevo za izbris iz razlogov iz Sploine uredbe, kot so naSteti:
uresnidevanje pravice do svobode izraZanja in obve5danja, izpolnjevanje pravne obveznostiobdelave,
razlogi javnega interesa na podrodju javnega zdravja, nameni arhiviranja v javnem interesu,
znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne nameni ali statistidni nameni, izvajanje ali obramba pravnih
zahtevkov.
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Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke udinkovito in trajno izbriSe alianonimizira,
tako da jih nived mogode povezati z dolodenim posameznikom.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov in iznos podatkov
Organizacija lahko za posamezne obdelave osebnih podatkov na osnovi pogodbe o pogodbeniobdelavi
zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izkljudno
v imenu upravljavca, v mejah njegovega pooblastila, ki je zapisan v pisni pogodbi oziroma drugem
pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so predvsem:
ponudniki pravnega ter poslovnega svetovanja;
vzd rZeva lci inf rastru ktu re (va rnostne sto ritve );
vzdrievalci informacijskih sistemov;
ponudniki e-po5tnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku (npr. Arnes,
Microsoft, Google);
ponudnikidruiabnih omreiij in spletnega oglaSevanja (Google, Facebook, lnstagram ipd.).

Organizacija v nobenem primeru ne bo posredovala osebnih podatkov posameznika tretjim
nepooblaSdenim osebam.

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil organizacije in osebnih
podatkov ne smejo uporabitiza katerekolidruge namene.

Organizacija kot upravljavec in njeni zaposleni osebnih podatkov ne iznaiajo v tretje driave (izven driav
dlanic Evropskega gospodarskega prostora - Elanice EU ter lslandija, Norve5ka in Liechtenstein) in v
mednarodne organizacije, razen v ZDA, pridemer so pogodbeniobdelovalci iz ZDAvkljudeniv program
Zasebnostnega Sdita EU-ZDA (Privacy Shield). Ved o Zasebnostnem Sditu EU-ZDA pi5e tnformacijski
pooblaSdenec: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/obveznosti-upravliavcev/iznos-
osebn ih-podatkov-v-tretie-d rzaveliznos-osebnih-podatkov-v-zda/.

Pi5kotki
Spletna stran organizacije deluje s pomodjo t.i. pi5kotkov. PiSkotek (angl. cookie)je datoteka, ki shrani
nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piSkotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi
dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih
uporabniki uporabili pridostopu. Pi5kotkiomogodajo spletnim stranem prepoznavanje, de je uporabnik
Ze obiskalto spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomodjo ustrezno prilagodijo
posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja
uporabnik - ta lahko shranjevanje pi5kotkov po ielji omeji ali onemogodi.

PiSkotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Uporabljajo se
za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani, pomagajo pri zbiranju statistik o
uporabnikih in obiskanostispletnega mesta, itd. S pomodjo pi5kotkov lahko torej ocenimo udinkovitost
zasnove naSega spletnega mesta.

Shranjevanje in upravljanje pi5kotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, kiga uporablja uporabnik.
Brskalnik lahko shranjevanje piSkotkov po ielji omeji ali onemogodi. Pi5kotke, kijih je brskalnik shranil,
lahko tudi izbriSete, navodila najdete na spletnih straneh posameznega brskalnika.

stran organizac b nasledn
lme piSkotka eas trajanja Funkcija
PHPSESSID Trenutna seia Ohrani stanje seje za vse zahteve po straneh



Varovanje podatkov in todnost podatkov
Organizacija skrbi za informacijsko varnost in varnost infrastrukture (prostorov in aplikativno sistemske
programske opreme). NaSiinformacijskisistemiso med drugim zaSditenis protivirusnimi programi in

poZarnim zidom. Uvedli smo ustrezne organizacijsko tehnidne varnostne ukrepe, namenjene varstvu

va5ih osebnih podatkov pred nakljudnim ali nezakonitim unidenjem, izgubo, spreminjanjem,
nepoobla5denim razkrivanjem ali dostopom ter pred drugimi nezakonitimi in nepoobla5denimi

oblikami obdelave. V primeru posredovanja posebnih vrst osebnih podatkov, jih posredujemo v

Sifrirani obliki in zaSditene z geslom.

Sami ste odgovorni, da nam svoje osebne podatke posredujete varno in da so posredovani podatki

todni in verodostojni. Trudili se bomo, da bodo vaSi osebni podatki, ki jih obdelujemo, todni in po

potrebi aiurirani, obdasno se lahko na vas obrnemo za potrditev todnosti vaSih osebnih podatkov.

Pravice posameznika glede obdelave podatkov
V skladu s SploSno uredbo ima posameznik sledede pravice iz varstva osebnih podatkov:

Zahtevate lahko informacije o tem, ali imamo osebne podatke o vas in, de je tako, katere
podatke imamo ter na kakini podlagijih imamo in zakaj jih uporabljamo.
Zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, kar vam omogoda, da prejmete kopijo osebnih
podatkov, kijih imamo o vas ter preverite, alijih obdelujemo zakonito.
Zahtevate popravke osebnih podatkov, kot je popravek nepopolnih ali netodnih osebnih
podatkov.
Zahtevate izbris va5ih osebnih podatkov, kadar ni razloga za nadaljnjo obdelavo oziroma kadar

uveljavljate svojo pravico do ugovora glede nadaljnje obdelave.
Ugovarjate nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, kjer se zanaiamo na zakoniti poslovni interes
(tudi v primeru zakonitega interesa tretje osebe), kadar obstajajo razlogi, povezani z va5im
posebnim poloZajem; ne glede na dolodilo prej5njega stavka imate pravico kadarkoli
ugovarjati, ie obdelujemo vaie osebne podatke za namene neposrednega trienja.
Zahtevate omejitev obdelave vaiih osebnih podatkov, kar pomeni prekinitev obdelave osebnih
podatkov o vas, na primer, de Zelite, da ugotovimo njihovo todnost ali preverimo razloge za

njihovo nadaljnjo obdelavo.
Zahtevate prenos va$ih osebnih podatkov v strukturirani elektronski obliki k drugemu
upravljavcu, v kolikor je to mogode in izvedljivo.
Preklidete privolitev oziroma soglasje, ki ste ga podali za zbiranje, obdelavo in prenos vaSih

osebnih podatkov za doloden namen; po prejemu obvestila, da ste umaknili svojo privolitev,

bomo prenehali obdelovati va5e osebne podatke za namene, ki ste jih prvotno sprejeli, razen

de nimamo druge zakonite pravne podlage za to, da to storimo zakonito.

ee Zelite uveljavljati katero koli od prej navedenih pravic, poSljite zahtevek po elektronski po5ti na

viz.vrtec-ormoz@guest.arnes.si ali z redno poito na naslov organizacije: Dobravska ulica 13a,221O
Ormoi.

Dostop do va5ih osebnih podatkov in uveljavljene pravic je za vas brezplaino. Vendar pa lahko

zaradunamo razumno pladilo, v kolikor je zahteva posameznika, na katerega se nana5ajo osebni
podatki, oditno neutemeljena ali pretirana, zlasti ie se ponavlja. V tak5nem primeru lahko zahtevo tudi
zavrnemo.

V primeru uveljavljanja pravic iz tega naslova bomo morda morali od vas zahtevati dolodene

informacije, ki nam bodo pomagale pri potrditvi vaie identitete, kar je le varnostni ukrep, ki zagotavlja,

da se osebni podatki ne razkrijejo nepooblaSienim osebam.

Pri uveljavljanju pravic iz tega naslova lahko uporabite tudi obrazec lnformacijskega poobla5Eenca, ki

je dosegljiv na njihovi spletni strani. Povezava na: https:/lwww.io-



rs.si/fileadmin/user uoload/doc/obrazci/ZVOPlZahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatk
i Obrazec SLOP .doc

V primeru, da menite, da so va5e pravice kriene, se lahko za za5iito ali pomoi obrnete na nadzorni
organ oz. na informacijskega poobla5ienca. Povezava na: https://www.ip-rs.si/zakonodaia/reforma-
evropskega-zakonodainega-okvira-za-varstvo-osebnih-podatkov/kliucna-podrocia-uredbe/priiava-
krsitev/

fe imate kakr5nakolivpraianja v zvezi z obdelavo vaSih osebnih podatkov, se lahko vedno obrnete na
nas.

Objava sprememb
Vsaka sprememba naSe politike o varswu osebnih podatkov bo objavljena na na5i spletni strani. Z
uporabo spletne strani posameznik potrjuje, da sprejema in sogla5a s celotno vsebino te politike
varstva osebnih podatkov.

Politiko varsUa osebnih podatkov je sprejela Simona Me5ko dne, 15. 5. 2019
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