1. Naziv zbirke:
Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših
3. Pravna podlaga:
Zakon o osnovni šoli.
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:
- učenci vpisani v Osnovno šolo Ivana Cankarja Ljutomer, - starši oziroma skrbniki učencev,
vključeni v Osnovno šolo Ivana Cankarja Ljutomer .
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Vrsta podatka:
- podatki o učencu: ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče
in državljanstvo, zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in
za delo z učenci, - podatki o starših: ime in priimek, naslov prebivališča, telefonska številka,
na katero je mogoče posredovati nujna sporočila v času, ko je učenec v šoli.
6. Namen obdelave:
- za potrebe obveznega izobraževanja in za izvajanje z zakonom določenih nalog, - za potrebe
znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi statističnih analiz, - osebni podatki se smejo
uporabljati tako, da identiteta učenca ni razvidna.
7. Rok hrambe:
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov,
vsebovanih v zbirki OP:
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki - Naziv uporabnika:
- zaposleni strokovni delavci in tajništvo šole, - pooblaščeni delavci Ministrstva za šolstvo in
šport, - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki , ki imajo za pridobivanje osebnih
podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.
10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo?
NE.
11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
- prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na
zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih
v kovinske ognjevarne omare, - dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju
osebnih podatkov.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidencter javnih knjig:
- osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
/

