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't. Nameni in pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Ob vpisu udenca v Solo
Za vpis udenca v Solo potrebujemo naslednje podatke o udencu. ime in priimek ter EIISO,
spol, datum, kraj in drZavo rojstva, prebivali5de in drZavljanstvo, zdravstvene posebnosti,
katerih poznavanje je nujno za udencevo varnost in za delo z udencem ter sledede podatke o
star5ih. ime in priimek, naslov prebivalisia, telefonska Stevilka, na katero je mogode
posredovati nujna sporodila v dasu, ko je udenec v Boli. Te podatke obdelujemo za potrebe
izvedbe vpisnega postopka, za potrebe obveznega izobra2evanja ter za potrebe izvlanja
drugih z zakonom dolodenih nalog. Zbirka podatkov o udencu se skladno z veljavno
zakonodajo hrani trajno. Zbirka podatkov o star5ih se skladno veljavno zakonodajo hrani eno
leto po zakljudku Solanja udenca. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonodaja.

Med potekom izobraZevanja
Za obdobje izobraievarya uienca v Soli vodimo podatke o napredovanju udencev, izdanih
spridevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah. V okviru navedene zbirke vodimo slede6e
osebne podatke o u6encu. ime in priimek ter EMSO, spol, datum, kral in dr2avo rojstva,
prebivalisde in drzavljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za
udendevo varnost in za delo z udencem, ter sledede podatke o starsih: ime in priimek, naslov
prebivaliSda, telefonsko Stevilko, na katero je mogode posredovati nujna sporodila v 6asu, ko
je udenec v Soli ter podatke o napredovanju udenca, izdanih spridevalih, vzgojnih opominih in

drugih listinah. Te podatke obdelujemo za potrebne obveznega izobra2evanja in za potrebe

izvlarya drugih z zakonom dolo6enih nalog. Zbirka podatkov o napredovanju, izdanih
spridevalih in drugih listinah se hrani trajno, zbirka podatkov o vzgojnih opominih pa se hrani

eno leto po zaklju6ku Solanja udenca. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakonodaja.

Ob zagotavljanju pomo6i oziroma svetovanja
Osebni podatki, kijih zbira svetovalna slu2ba, se vodijo v osebnih mapah udencev. Svetovalna
slu2ba zadne voditi osebno mapo udenca, ki potrebuje pomo6 oziroma svetovanje tedaj, ko
pridne voditi postopek nudenja strokovne pomodi udencu. Zbirka podatkov o udencih, ki

potrebujejo pomod oziroma svetovanje, se zbira v soglasju s starii udencev (soglasje se lahko

Namen politike zasebnostije seznaniti posameznike, starse ter druge osebe (v nadaljevanju:
)posameznik(), ki sodelujejo z Osnovno Solo dr. lvana Koro5ca Borovnica_(v nadaljevanju:
>Sola<) o namenih in pravnih podlagah ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih
podatkov, ki jih izvaja Sola. Ve6ina obdelave osebnih podatkov temelji na dolodbah veljavne
zakonodaje na podro6ju osnovnosolskeg a izobtazevanja ter veljavne zakonodaje s podrodja
varstva osebnih podatkov. Vsaka sprememba tega dokumenta bo objavljena na na5i spletni
strani. Z uporabo spletne strani potrjujete, da ste seznanjeni s celotno vsebino politike
zasebnosti.



kadarkoli preklide), razen v primeru, ko.je udenec v dru2ini ogro2en in ga je potrebno

zavarovali. Zbirka vsebuje sledede osebne podatke o udencu: ime in priimek ter EMSO, spol,

datum, kraj in drZavo rojstva, prebivali56e in drZavljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih
poznavanje je nujno za udendevo varnost in za deloz udencem, ter slede6e podatke o star5ih:

ime in priimek, naslov prebivali56a, telefonsko Stevilko, na katero je mogode posredovati nujna
sporodila v dasu, ko je udenec v 5oli, podatke o napredovanju udenca, izdanih spri6evalih,
vzgojnih opominih in drugih listinah ter druzinsko in socialno anamnezo, razvojno anamnezo,
strokovno interpretirane rezultate diagnostidnih postopkov, podatke o postopkih strokovne
pomo6i oziroma svetovanja, dokumentacijo v zvezi s postopkom usmerjanja udenca s
posebnimi potrebami in strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo,
zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic. Zbirka podatkov o

udencih, ki potrebujejo pomod oziroma svetovanje, se hrani eno leto po zaklju6ku Solanja

udenca. Pravna podlaga za obdelavo podatkov je privolitev in/ali zakonodaja.

Gibalne sposobnosti in morfolo5ke znadilnosti udencev
Podatke o gibalnih sposobnostih in morfolo5kih zna6ilnostih u6encev vpisujemo v zbirni
Sportnovzgojni karton in osebni Sportnovzgojni karton. Namen podatkovne zbirke v
Sportnovzgojnem kartonu je ugotavljanje trendov sprememb telesnih znadilnosti in gibalnih

sposobnosti udencev na nacionalni ravni kot strokovna pomo6 pri oblikovanju nadaljnje
strategije razvoja Sportne vzgoje na vzgojno-izobraievalnem podrodju in Sir5e, svetovanje o
telesnem in gibalnem razvoju udencev, na podlagi katerega lahko udenci, ki to 2elijo, sami ali
s pomo6jo strokovnjakov ocenijo raven svojih gibalnih sposobnosti in telesnih znadilnosti, si

oblikujejo svoje programe vadbe ter dobijo nasvet o vkljudevanju v razlidne 5portne dejavnosti.
Osebni podatki o gibalnih sposobnostih in morfoloskih znadilnostih udencev se zbirajo ob
predhodni pridobitvi pisnega soglasja starsev. Na podlagi izrecne privolitve starsev se lahko
podatki iz Sportnovzgojnega kartona posredujejo tudi Fakulteti za 5port (aplikacija SLOfit).
Soglasje velja za celotno obdobje udendevega Solanja, star5i pa ga lahko kadarkoli pisno
prekli6elo.
Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfolo5kih zna6ilnostih u6encev vsebuje sledede
osebne podatke o udencu. ime in priimek ter EMSO, spol, datum, kraj in drzavo rojstva,
prebivaliS6e in dr2avljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za
udendevo varnost in za delo z u6encem ter podatke o gibalnih sposobnostih in morfolo5kih
znadilnostih udenca, ki se nana5ajo na: telesno viSino, voluminoznost telesa, hitrost
alternativnih gibov, eksplozivno mo6, koordinacijo gibanja telesa, fizilno vzdr2ljivost trupa,
gibljivost, miSidno vzdrZljivost ramenskega obro6a in rok, sprintersko hitrost in vzdrZljivost v
submaksimalnem kontinuiranem naprezanju. Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in

morfoloskih znadilnostih udencev se hrani eno leto po zakljudku Solanja u6enca. Pravna
podlaga za obdelavo podatkov sta zakonodala in privolitev.

Obdelava na osnovi privolitev stariev
Doloiene osebne podatke bomo obdelovali samo, 6e nam boste zato podali svojo privolitev
(soglasje). ee boste za doloden namen podali svojo privolitev, bomo na primer:
o star5e preko telefonske Stevilke in/ali elektronske po5te obve56ali o naSih dejavnostih;
o objavljali skupinske in/ali posami6ne fotografije/posnetke udenca na nasi spletni strani;
o za namene obve5danja ime in priimek udenca objavili na oglasni deski;
r na razlidnih medijih (odvisno od privolitve) objavili literarne izdelke in druge dose2ke

udenca skupaj z njegovim imenom in priimkom;



' na razlidnih medUih (odvisno od privoritve) objaviri dose2ek udenca na tekmovanjih v
znanju, Sportnih, literarnih in drugih tekmovanjih ...

Podaja privolitve je prostovoljna. Privolitev lahko kadarkoli preklidete z zahtevkom, poslanim
na nas naslov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred
njenim preklicem. osebne podatke, ki jih obderujemo na podragi vase privoritve, bomo hraniri
do preklica privolitve ali do zahteve za izbris podatkov. Po prejemu zahteve za preklic privolitve
ali zahteve za izbris se podatki izbrisejo brez nepotrebnega odlasanja. podatke, ki jih
obdelujemo na podragi privoritve, rahko izbrisemo tudi pred preklicem, kidar je bir dosezen
namen obdelave osebnih podatkov ali de tako doloda zakon.

Videonadzor
V Soli izvajamo videonadzor. s pomodjo videonadzora (kamere so namesdene v okorici
vhodov v Solo) spremrjamo vstope v prostore in izstope iz njih (na podragi 77. erena zvop-2) Videonadzor pa izvajamo tudi za namen varovanja po."r".niko, (uporabnikov,
zaposlenih, starsev in obiskovarcev) ter premo2enja sore (na podragi zakonitega interesa, kot
ga doloda toika (f) 1. odstavka 6. 6rena sprosne uredbe o varstvu podatkov (G,DR)). posnetki
se hranijo do 5 mesecev. videonadzora ne izvajamo na nadin, ki bi imer poieben vpriv
obdelave. Prav tako videonadzor ne omogoda neobidajne nadarjnje obderave, kot so prenosi
subjektom v tretje dr2ave, moznost zvodne intervencije v primeru spremrjanla dogajanja v Zivo.
Videonadzor omogoda spremrjanje dogajanja v zivo. vse informacije greal tva;an,a
videonadzora lahko pridobite na telefonski Stevilki oz. elektronskem nasloJu organizacije.
Pravice posameznikov so opisane v tej politiki zasebnosti.

2' Uporabniki osebnih podatkov, iznos podatkov in avtomatizirano sprejemanje
odloditev

Med uporabnike podatkov soduo pogodbeni obderovarci, kijih najamemo, da za nas opravrjajo
dolodene obdelave osebnih podatkov. soderujemo predvsem z. vzdievarci infrastrukture,
vzdr2evalci informacijskih sistemov, ponudniki e-poitnih storitev in ponudniki programske
opreme, storitev v oblaku ipd. (npr. Arnes, Microsoft, lZUM,, Lopolis, ipd.), p"onudniki
druZabnih omre2ij in spretnega ograsevanja (Facebook, rnstagram, ...). pravto imate
zahtevati informacrjo o tem, katerim (zunanjim) uporabnikom so biri sporodeni vasi in otrokovi
osebni podatki.

lnformacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo driavo
osebnih podatkov ne iznasamo v tretje drzave (drzave izven dranic EU ter rsrandije, Norveske
in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v primerih uporabe dru2atnih omre2ij
in dolodenih drugih ponudnikov informacijskih resitev, ko se podatki rahko izvallo v ZDA, pri
demer so razmerja s pogodbenimi obderovarci iz zDA urejena na podragi standardnih
pogodbenih klavzur , ki jih je sprejera Evropska komisija intari zavezujolih pJsrovnih pravir,
potrjenih s strani EU.

Avtomatiziranega sprejemanja odroditev kakor tudi obrikovanja profirov ne izvajamo.

3' Pravice posameznika v zvezi z obderavo njegovih osebnih podatkov
Posameznik' na katerega se nanasajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do
osebnih podatkov, njihov popravek, izbris ari omejitev obderav e v zvezi z njim. rma tudi pravico



do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se

obravnava skladno z dolocbami veljavne zakonodaje.

Vse navedene pravice in vsa vpraianja lahko uveljavljate z zahtevkom, poslanim na naS

naslov. Na vaS zahtevek bomo odgovorili brez nepotrebnega odla5anja, najkasneje v enem
mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko ob upo5tevanju kompleksnosti in Stevila zahtev
podalj5a za najve6 dva dodatna meseca. O tem boste obve5ceni skupaj zrazlogizazamudo.
Uveljavljene pravic je za vas brezplacno, vendar pa vam lahko zaradunamo razumno plaiilo,
de je zahteva o6itno neutemeljena ali pretirana, zlasti, 6e se ponavlja. V tak5nem primeru

lahko zahtevo tudi zavrnemo. Sola vas bo v odlocitvi o zahtevi seznanila tudi z razlogibdloditve
in informacijo o pravici do pritoZbe pri nadzornem organu v roku 15 dni od seznanitve z
odlo6itvijo.
V primeru dvoma o va5i identiteti lahko od vas zahtevamo dodatne informacije, ki jih
potrebujemo za ugotovitev va5e identitete.

Pravico do vloiitve pritoZbe pri nadzornem organu lahko uveljavljate pri:
lnformacijskemu poobla5dencu RS na naslovu Dunajska 22, 1000 Ljubljana (e-naslov:
g p. ip@i p-rs. si, spletna stran : wrlw. i p-rs. si).

Politika zasebnostivelja od 26.1.2023 dalje odg iel Horvat
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