1. Naziv zbirke:
Evidenca o plači zaposlenega delavca
3. Pravna podlaga:
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:
- zaposleni delavci v Osnovni šoli Ivana Cankarja Ljutomer.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Vrsta podatka:
- osebni podatki: ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, poklic,
šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas
(ur tedensko), zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra), - podatki o delovnem času: a)
možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom) b) skupaj opravljene ure: dejansko
opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke c) skupaj neopravljene ure č)
skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije: ure letnega dopusta, ure
ob praznikih, ure odsotnosti z nadomestilom plače, ure za strokovno izobraževanje in
izpopolnjevanje, ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije, drugo d)
neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih e) 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 f)
neopravljene ure brez nadomestila plače g) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, podatki o plačah: a) izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno
delo b) plače iz dobička c) neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za
nadurno delo č) nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo,
druga nadomestila d) nadomestila neto plače v breme drugih e) neto plače iz dobička f)
prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo, delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe: a) število ur dela, za katero se šteje
zavarovalna doba s povečanjem b) število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s
povečanjem po posebnem statusu zavarovanca c) odstotek povečanja.
6. Namen obdelave:
- za potrebe delodajalca in za potrebe statističnih analiz.
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 pooblaščeni strokovni delavci in tajništvo šole, - Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, - 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:

