POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV
V OŠ TRNOVO

1. Splošno
Dne 24.5.2018 je začela veljati Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku
takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; v
nadaljevanju: GDPR), ki prinaša nova pravila.
2. Upravljavec osebnih podatkov
Osebni podatki, ki so nam posredovani, so obdelani v OŠ Trnovo, s sedežem na Karunovi ulici
14a, 1000 Ljubljana, matična št.: 5084440000, ID za DDV: 67940650, telefonska številka: 01 28
33 564, e-pošta: info@os-trnovo.si (v nadaljevanju OŠ Trnovo oz. upravljavec).
3. Varovanje osebnih podatkov in hramba
Politika varstva osebnih podatkov velja za obdelavo (uporabo) katerih koli osebnih podatkov
v fizični, elektronski ali ustni obliki, ki so nam posredovani po pošti, telefonu, elektronski pošti
ali na druge načine.
V celoti spoštujemo naše zaveze k zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov.
Prav tako z ustreznimi zaščitnimi ukrepi skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo
nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo
izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave.
Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam v obsegu, ki presega zakonsko
dovoljene okvire ali pridobljeno soglasje oz. privolitev. Podatke hranimo le toliko časa, dokler
je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in uporabljali.
Ob koncu izobraževanja oziroma po izpolnitvi namena obdelave šola osebne podatke izbriše
oziroma uniči v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov, razen podatkov, ki se
hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva.
Če ni določen rok hrambe ali če poteče rok hrambe, ki je določen za hrambo osebnih
podatkov, se osebni podatki blokirajo ali izbrišejo v skladu z zahtevami GDPR.

Svojo privolitev, ki ste jo podali v zvezi z uporabo ali obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko
kadarkoli prekličete. V ta namen nam lahko vaš zahtevek kadarkoli pošljete na e-mail:
info@os-trnovo.si, ali z navadno pošto na naslov OŠ Trnovo, Karunova ulica 14a, 1000
Ljubljana.
4. Pravice posameznika
Vsak posameznik ima pravico do preklica privolitve, pravico do vpogleda in informiranosti
glede lastnih osebnih podatkov, popravka in dopolnitve, omejitve obdelave ali izbrisa osebnih
podatkov, pravico do prenosljivosti, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov
OŠ Trnovo, Karunova ulica 14a, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti info@os-trnovo.si. Na
navedeni naslov lahko posameznik poda tudi ugovor v zvezi z obdelavo njegovih osebnih
podatkov. Posameznik pa lahko ugovor zoper obdelavo njegovih osebnih podatkov poda tudi
neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike
Slovenije.
V primeru potrebe po poseganju v osebne podatke oziroma sporočanja osebnih podatkov na
podlagi pisne zahteve oziroma ugovora bomo zaradi varnosti vaših osebnih podatkov preverili
identiteto vlagatelja zahteve oziroma ugovora. Informacije o vaših osebnih podatkih vam
bomo pošiljali v pisni obliki preko navadne priporočene pošte, preko elektronske pošte pa le,
če bomo ocenili, da ta zagotavlja varnost osebnih podatkov.
5. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v OŠ Trnovo je dr. Tatjana Novak, ki je
dosegljiva na e-naslovu: tatjana.novak@guest.arnes.si.
6. Prijava kršitve
V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo naš zavod nemudoma izvedel vse notranje in
zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega
od prizadetih pa bo o tem obvestil ter o tem najkasneje v 72-ih urah seznanila pristojni
nadzorni organ v RS tj. Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije.
7. Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki
Na podlagi 15. člena Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov lahko vložite zahtevo za
seznanitev z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje naš zavod .

