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Evidenca o zaposlenih delavcih
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:

Evidenca o zaposlenih delavcih.
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Matična številka: 2242788
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06 ) 12 in 13. člen
zakona.
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v
zbirki:
Zaposleni delavci na Občini Središče ob Dravi.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
V evidenco o zaposlenih delavcih se za vsakega delavca, ki je v delovnem razmerju,
vpišejo:
1. a) podatki o delavcu:
2. - osebno ime,
3. - datum rojstva, če oseba nima EMŠO,
4. - kraj rojstva,
5. - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini,
6. - enotna matična številka občana,
7. - davčna številka,
8. - državljanstvo,
9. - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra
občine, občina, šifra države, država),
10. - naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra
občine, občina, šifra države, država),
11. - izobrazba,
12. - ali je delavec invalid,
13. - kategorija invalidnosti,
14. - ali je delavec delno upokojen,
15. - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu,
16. - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja
dopolnilno delo,
17. - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica,
hišna številka, poštna številka, kraj);
18. b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci):
19. - vrsta delovnega dovoljenja,
20. - datum izdaje delovnega dovoljenja,
21. - datum izteka delovnega dovoljenja,
22. - številka delovnega dovoljenja,
23. - organ, ki je izdal delovno dovoljenje;
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24. c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi:
25. - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi,
26. - datum nastopa dela,
27. - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi,
28. - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas,
29. - poklic, ki ga opravlja delavec,
30. - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta,
za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,
31. - naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti dela, za katerega je delavec
sklenil pogodbo o zaposlitvi,
32. - število ur tedenskega rednega delovnega časa,
33. - razporeditev delovnega časa,
34. - kraj, kjer delavec opravlja delo,
35. - ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo;
36. č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi:
37. - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi,
38. - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

6. Namen obdelave:
Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za
uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

7. Rok hrambe osebnih podatkov:
Izvirne listine iz 14., 17. in 19. člena ZEPDSV se hranijo kot listine trajne vrednosti, ostali
podatki in dokumenti pa toliko časa, kolikor je to potrebno za uresničevanje pravic in
obveznosti iz delovnega razmerja in v zvezi z delovnim razmerjem.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov
in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. In 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP
-1 (Ur. l. RS, št.94/07)
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki
osebnih podatkov:
Pooblaščeni delavci,
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
Zavod za zdravstveno zavarovanje,
Zavod RS za zaposlovanje,
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Statistični urad RS
Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov
10. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna
podlaga iznosa:
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Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja 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.
Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih
knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. Člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov:
Ni zastopnika.
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Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih.
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:

Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih.
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Matična številka: 2242788
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) 39. člen.
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v
zbirki:
Zaposleni delavci na Občini Središče ob Dravi.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek, EMŠO, državljanstvo, datum rojstva, stalno prebivališče oziroma naslov (kraj
in občina), invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta invalidnosti), poklic, šolska
izobrazba, strokovna usposobljenost, stroškovno mesto, datum zaposlitve, delovno mesto in
opis dela, opis delovnega procesa, delovna oprema in predmeti dela, izpostavljenost
tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, posebne
zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega mesta oziroma
pripombe delodajalca; napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti
delavca; izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; rezultati
psihološkega testiranja v obliki mnenj o primernost kandidatov za zaposlitev (v primeru
zdravniškega pregleda pred zaposlitvijo) ter v obliki mnenj o primernosti kandidata za
zasedbo drugega delovnega mesta; morebitne omejitve oziroma njihovo neizpolnjevanje in
predlagano drugo delo ter omejitve, razlog morebitne nepodanosti ocene, predlagani ukrepi na
področju varnosti in zdravja pri delu in podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci poslani
na zdravstvene preglede.

6. Namen obdelave:
Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
7. Rok hrambe osebnih podatkov:
Podatki se hranijo 10 let po, po preteku tega roka pa se podatki arhivirajo.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov
in pravna podlaga omejitev:
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Ni omejitev pravic posameznika iz 30. In 32. Člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.
RS, št.94/07)
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki
osebnih podatkov:
Pooblaščeni delavci Občine Središče ob Dravi,
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
Zavod za zdravstveno zavarovanje,
Zavod RS za zaposlovanje,
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 86/04)
10. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna
podlaga iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja 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.
Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih
knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. Člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov:
Ni zastopnika.
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Evidenca o stroških dela
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:

Evidenca o stroških dela.
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Matična številka: 2242788
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06 )
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v
zbirki:
Zaposleni delavci.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega prebivališča, občina prebivališča,
naslov začasnega prebivališča, izobrazba, številka transakcijskega računa na katerega se
izplačuje plača in ostali prejemki,
 podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: plača za tekoči
mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi:bruto plača
za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od
polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), bruto
nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; zaostala plačila in nadomestila plač, ki
bremenijo delodajalca
 zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s
kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila
plač;
 izredno izplačilo /izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače/:
bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz
naslova uspešnosti poslovanja;
 neto plača /za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna
plačila/: plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo;
 podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni
dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev,
plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina,
stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela;
 podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca:
 prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za
starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje;
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 plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za
starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje;
6. Namen obdelave:
Obračun plač in drugih osebnih prejemkov.
7. Rok hrambe osebnih podatkov:
Podatki se hranijo 10 let po, po preteku tega roka pa se podatki arhivirajo.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov
in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. In 32. Člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.
RS, št.94/07)
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki
osebnih podatkov:
Pooblaščeni delavci, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Uprava RS za javna plačila
10. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna
podlaga iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v tajništvu občine, dostop v bazo podatkov
vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni
delavci.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih
knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. Člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov:
Ni zastopnika.
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Evidenca o izrabi delovnega časa
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:

Evidenca o izrabi delovnega časa.
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Matična številka: 2242788

3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06 )
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v
zbirki:
Zaposleni delavci.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Podatki o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s
krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene
ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz
sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema
nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste
nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih
na delovnem mestu, za katerega se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih
je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.

6. Namen obdelave:
Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja

7. Rok hrambe osebnih podatkov:
Podatki se hranijo 10 let po, po preteku tega roka pa se podatki arhivirajo.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov
in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. In 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.
RS, št.94/07)
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9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki
osebnih podatkov:
Pooblaščeni delavci,
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
10. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna
podlaga iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Hranjeno v osebni mapi v omari v tajništvu občine, dostop v bazo podatkov vodenih v
računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
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.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih
knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. Člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov:
Ni zastopnika.

11

5

Evidenca usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:

Evidenca usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom.
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Matična številka: 2242788
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o varstvu pred požarom ((Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in
83/12)), 32. in 33. člen
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v
zbirki:
Zaposleni delavci na Občini Središče ob Dravi.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
osebni podatki:
-

osebno ime;
datum in kraj rojstva;
stalno in začasno prebivališče;
izobrazba;
zaposlitev;
vrsta, način in periodičnost usposabljanja za varstvo pred požarom;
vrsta in datum opravljanja strokovnega izpita.

6. Namen obdelave:
Izvajanje preventivnih ukrepov varstva pred požarom.
7. Rok hrambe osebnih podatkov:
Podatki se hranijo 10 let po, po preteku tega roka pa se podatki arhivirajo.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov
in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. In 32. Člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.
RS, št.94/07)
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki
osebnih podatkov:
Pooblaščeni delavci.
Osebne podatke, smejo uporabljati in obdelovati:
12

-

-

-

državni organi, organi lokalnih skupnosti, pravne osebe, samostojni podjetniki
posamezniki ter osebe, pooblaščene za varstvo pred požarom, za izvajanje preventivnih in
drugih ukrepov varstva pred požarom;
državni organi in organi lokalnih skupnosti za izvajanje nalog na področju varstva pred
požarom ter drugih nalog na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, za
katere so pristojni in kadar je tako določeno z zakonom;
inšpektorji za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami za opravljanje nalog,
določenih s tem zakonom, zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, ter zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.
10. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna
podlaga iznosa:

Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Potrdila o opravljenem usposabljanju se hranijo v osebnih mapah zaposlenih, ki se nahajajo v
omari v tajništvu občine. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci. 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.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih
knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. Člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov:
Ni zastopnika.

13

6

Evidenca o vlagateljih za uveljavitev enkratne denarne pomoči ob
rojstvu otroka

1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca o vlagateljih za uveljavitev enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Matična številka: 2242788
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Središče ob Dravi (Uradno
glasilo slovenskih občin št. 2/2008)
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v
zbirki:
Novorojenci in njihovi starši.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Podatki o vlagatelju: priimek in ime, EMŠO, davčna številka, državljanstvo, naslov
prebivališča, številka osebnega računa vlagatelja.
Podatki o novorojencu: priimek in ime, naslov prebivališča, državljanstvo, datum rojstva,
6. Namen obdelave:
Izplačilo enkratne denarne pomoči za novorojenca
7. Rok hrambe osebnih podatkov:
Podatki se hranijo 5 let.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov
in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. In 32. Člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.
RS, št.94/07)
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki
osebnih podatkov:
Pooblaščeni delavci.
10. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna
podlaga iznosa:
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Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja 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.
Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih
knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. Člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov:
Ni zastopnika.
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7

Evidenca občanov za plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:

Evidenca občanov za plačilo osnovnega zdravstvenega zavarovanja.
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Matična številka: 2242788
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C in 111/13 - ZMEPIZ-1
ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT)
)
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v
zbirki:
Urejanje osnovnega zavarovanja upravičenim občanom.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek, enotna matična številka (EMŠO), stalno ali začasno prebivališče, davčna
številka, državljanstvo
6. Namen obdelave:
Zakonska obveza občine za plačilo stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja
7. Rok hrambe osebnih podatkov:
Podatki se hranijo 5 let.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov
in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. In 32. Člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.
RS, št.94/07)
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki
osebnih podatkov:
Pooblaščeni delavci,
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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10. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna
podlaga iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja 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.
Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih
knjig:
Osebni podatki se povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. Člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov:
Ni zastopnika.
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8

Evidenca o izdaji potrdil o namenski rabi zemljišča in lokacijske
informacije
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:

Evidenca o izdaji potrdil o namenski rabi zemljišča.
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Matična številka: 2242788
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o urejanju prostora, 80. člen (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1,
33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C in 80/10 - ZUPUDPP).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v
zbirki:
Fizične ali pravne osebe, ki zaprosijo za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Podatki o vlagatelju: priimek in ime, naslov prebivališča, parcela, katastrska občina, popis
objektov na parceli, potrdilo se izdaja za prodajo/nakup/drugo
6. Namen obdelave:
Izdaja potrdila o namenski rabi zemljišča.
7. Rok hrambe osebnih podatkov:
Podatki se hranijo trajno.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov
in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. In 32. Člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.
RS, št.94/07)
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki
osebnih podatkov:
Pooblaščeni delavci.
Notarji
Davčna uprava Republike Slovenije
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10. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna
podlaga iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja 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.
Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih
knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. Člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov:
Ni zastopnika.
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9

Evidenca o kupnih, najemnih, služnostnih in njim sorodnim pogodbam
14. Naziv zbirke osebnih podatkov:

Evidence sklenjenih kupnih, najemnih, služnostnih in njim sorodnim pogodbam
15. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Matična številka: 2242788
16. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o urejanju prostora, 80. člen (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 - ZZK-1,
33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C in 80/10 - ZUPUDPP).
Zakon o javnih financah
Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin
17. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v
zbirki:
Fizične ali pravne osebe, ki sklenejo pogodbo.
18. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Podatki o pogodbeni stranki: priimek in ime, EMŠO in DŠ, naslov prebivališča, parcela,
katastrska občina, popis objektov na parceli, način plačila, številka tekočega računa
Namen obdelave:
Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti za lastne, statistične in analitične potrebe, ter druge
uradne namene
19. Rok hrambe osebnih podatkov:
Podatki se hranijo trajno.
20. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov
in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. In 32. Člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.
RS, št.94/07)
21. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki
osebnih podatkov:
Pooblaščeni delavci.
Davčna uprava RS
Drugi uporabniki v skladu z zakonom
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22. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna
podlaga iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
23. Splošen opis zavarovanja 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.
Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
24. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih
knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
25. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. Člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov:
Ni zastopnika.
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10 Evidenca prejemnikov državnih pomoči v kmetijstvu
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca prejemnikov državnih pomoči v kmetijstvu.
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Matična številka: 2242788
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o kmetijstvu, Pravilnik o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Središče ob Dravi za programsko obdobje 2015-2020( Uradno glasilo
občine Središče ob Dravi št. 10/15 )
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v
zbirki:
Prejemniki državnih pomoči v kmetijstvu.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, MKG-MID, TRR, višina zaprošenih
sredstev, višina dodeljenih sredstev, namen dodeljenih sredstev, višina upravičenih stroškov,
delež državne pomoči, datum odobritve in izplačil.
6. Namen obdelave:
Dodelitev pomoči za razvoj kmetijstva v občini.
7. Rok hrambe osebnih podatkov:
Podatki se hranijo trajno.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov
in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. In 32. Člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.
RS, št.94/07)
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki
osebnih podatkov:
Pooblaščeni delavci Občine Središče ob Dravi,
Ministrstvo za finance.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
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10. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna
podlaga iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja 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.
Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih
knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. Člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov:
Ni zastopnika.
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11 Evidenca prejemnikov državnih pomoči v gospodarstvu
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca prejemnikov državnih pomoči v gospodarstvu.
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Matična številka: 2242788
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v
Občini Središče ob Draviv obdobju 2015-2020 ( Uradno glasilo občine Središče ob Dravi št.
10/15 )
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v
zbirki:
Prejemniki državnih pomoči v gospodarstvu
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, TRR, višina zaprošenih sredstev, višina
dodeljenih sredstev, namen dodeljenih sredstev, višina upravičenih stroškov, delež državne
pomoči, datum odobritve in izplačil.
6. Namen obdelave:
Dodelitev pomoči na področju gospodarstva.
7. Rok hrambe osebnih podatkov:
Podatki se hranijo trajno.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov
in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. In 32. Člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.
RS, št.94/07)
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki
osebnih podatkov:
Pooblaščeni delavci Občine Središče ob Dravi,
Ministrstvo za finance.
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10. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna
podlaga iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja 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.
Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih
knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. Člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov:
Ni zastopnika.
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12 Evidenca o upravičencih do subvencionirane najemnine za najemnike
stanovanj
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca o upravičencih do subvencionirane najemnine za najemnike stanovanj
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Matična številka:
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Stanovanjski zakon, Zakon o socialnem varstvu, Uredba o metodologiji za oblikovanje
najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih
najemnin.
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v
zbirki:
Upravičeni vlagatelji.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Naziv podatka: Ime in priimek; enotna matična številka občana; davčna številka; podatki o
državljanstvu; podatki o prebivališču: kraj, ulica, hišna številka, pošta in občina; podatki, ki se
nanašajo na družinska razmerja: št. družinskih članov; podatki o denarnih prejemkih in
premoženju: redni prejemki (plača, pokojnine, prejemki - predpisih o družinskih prejemkih,
denarne socialne pomoči…) in občasni prejemki (regres, nagrade, dividende, dediščine …);
katastrski dohodek - podatki o premičninah in nepremičninah (avtomobili,…).
6. Namen obdelave:
Plačilo razlike pri najemnini do polne cene.
7. Rok hrambe osebnih podatkov:
Podatki se hranijo 10 let.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov
in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. In 32. Člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.
RS, št.94/07)
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki
osebnih podatkov:
Pooblaščeni delavci.
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10. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna
podlaga iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja 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.
Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih
knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. Člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov:
Ni zastopnika.
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13 Evidenca občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega
sveta Občine Središče ob Dravi, Nadzornega odbora Občine Središče ob
Dravi, članov občinske volilne komisije
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles Občinskega sveta Občine Središče
ob Dravi, Nadzornega odbora Občine Središče ob Dravi, članov občinske volilne komisije.
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Matična številka: 2242788
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: ( neobvezno )
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v
zbirki:
Člani OS Občine Središče ob Dravi, člani delovnih teles Občinskega sveta, člani Nadzornega
odbora, člani občinske volilne komisije.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, davčna številka, EMŠO, Davčna
številka, številka TRR, podatki o izplačilih sejnin

6. Namen obdelave:
Urejanje izplačil članom občinskega sveta, komisij, odborov. Pošiljanje vabil, obvestil in
drugih zadev za delovanje le-teh.
7. Rok hrambe osebnih podatkov:
Podatki se hranijo 10 let po, po preteku tega roka pa se podatki arhivirajo.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov
in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. In 32. Člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.
RS, št.94/07)
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki
osebnih podatkov:
Pooblaščeni delavci Občine Središče ob Dravi,
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Davčna uprava RS.
10. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna
podlaga iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja 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.
Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih
knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. Člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov:
Ni zastopnika.
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14 Evidenca društev, ki kandidirajo na javnem razpisu na področju
kulture
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca društev, ki kandidirajo na javni razpis na področju kulture.
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Matična številka: 2242788
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Središče ob Dravi.
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v
zbirki:
Odgovorne osebe društev s statusom kulturnega ustvarjalca.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Podatki o izvajalcu: naziv izvajalca, naslov sedeža, naslov za pošiljanje pošte, e-mail naslov,
telefonska številka, številka transakcijskega računa, matična številka, davčna številka, datum
registracije.
Podatki o vodstvu izvajalca: predsednik, podpredsednik, sekretar-tajnik, blagajnik.
Višina dodeljenih sredstev, namen dodeljenih sredstev.
6. Namen obdelave:
Sofinanciranje oziroma izplačila društvom, ki kandidirajo na javnem razpisu za sofinanciranje
kulturnih projektov in programov v Občini Središče ob Dravi.
7. Rok hrambe osebnih podatkov:
Podatki se hranijo trajno.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov
in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. In 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.
RS, št.94/07)
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki
osebnih podatkov:
Pooblaščeni delavci Občine Središče ob Dravi.
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10. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna
podlaga iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja 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.
Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih
knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. Člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov:
Ni zastopnika.
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15 Evidencadruštev, ki kandidirajo na javni razpis na področju športa
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca društev, ki kandidirajo na javni razpis na področju športa.
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Matična številka: 2242788
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Pravilnik o sofinanciranju športnih dejavnosti v Občini Središče ob Dravi.
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v
zbirki:
Odgovorne osebe društev s statusom športnega ustvarjalca.

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Podatki o izvajalcu: naziv izvajalca, naslov sedeža, naslov za pošiljanje pošte, e-mail naslov,
telefonska številka, številka transakcijskega računa, matična številka, davčna številka, datum
registracije.
Podatki o vodstvu izvajalca: predsednik, podpredsednik, sekretar-tajnik, blagajnik.
Višina dodeljenih sredstev, namen dodeljenih sredstev.
6. Namen obdelave:
Sofinanciranje oziroma izplačila društvom, ki kandidirajo na javnem razpisu za sofinanciranje
športnih projektov in programov v Občini Središče ob Dravi.

7. Rok hrambe osebnih podatkov:
Podatki se hranijo trajno
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov
in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. In 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.
RS, št.94/07)
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki
osebnih podatkov:
Pooblaščeni delavci Občine Središče ob Dravi.
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10. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna
podlaga iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja 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.
Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih
knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov:
Ni zastopnika.

33

16 Evidenca društev, ki kandidirajo na javni razpis s področja turizma
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca društev, ki kandidirajo na javni razpis s področja turizma
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Matična številka: 2242788
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Pravilnik o sofinanciranju turističnih dejavnosti v Občini Središče ob Dravi.
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v
zbirki:
Odgovorne osebe društev s področja turizma.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Podatki o izvajalcu: naziv izvajalca, naslov sedeža, naslov za pošiljanje pošte, e-mail naslov,
telefonska številka, številka transakcijskega računa, matična številka, davčna številka, datum
registracije.
Podatki o vodstvu izvajalca: predsednik, podpredsednik, sekretar-tajnik, blagajnik.
Višina dodeljenih sredstev, namen dodeljenih sredstev.

6. Namen obdelave:
Sofinanciranje oziroma izplačila društvom, ki kandidirajo na javnem razpisu za sofinanciranje
turističnih programov v Občini Središče ob Dravi.

7. Rok hrambe osebnih podatkov:
Podatki se hranijo trajno.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov
in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. In 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.
RS, št.94/07)
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki
osebnih podatkov:
Pooblaščeni delavci,
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10. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna
podlaga iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja 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.
Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih
knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov:
Ni zastopnika.
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17 Evidenca društev, ki kandidirajo na javni razpis s
področjahumanitarnih dejavnosti
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca društev, ki kandidirajo na javni razpis s področja humanitarnih dejavnosti
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Matična številka: 2242788
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih dejavnosti v Občini Središče ob Dravi.
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v
zbirki:
Odgovorne osebe društev s področja humanitarnih dejavnosti.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Podatki o izvajalcu: naziv izvajalca, naslov sedeža, naslov za pošiljanje pošte, e-mail naslov,
telefonska številka, številka transakcijskega računa, matična številka, davčna številka, datum
registracije.
Podatki o vodstvu izvajalca: predsednik, podpredsednik, sekretar-tajnik, blagajnik.
Višina dodeljenih sredstev, namen dodeljenih sredstev.
6. Namen obdelave:
Sofinanciranje oziroma izplačila društvom, ki kandidirajo na javnem razpisu za sofinanciranje
humanitarnih programov v Občini Središče ob Dravi.

7. Rok hrambe osebnih podatkov:
Podatki se hranijo trajno
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov
in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. In 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.
RS, št.94/07)
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki
osebnih podatkov:
Pooblaščeni delavci Občine Središče ob Dravi.
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10. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna
podlaga iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja 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.
Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih
knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov:
Ni zastopnika.
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18 Evidenca vlagateljev škode povzročene po naravni nesreči
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca vlagateljev škode povzročene po naravni nesreči
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Matična številka: 2242788
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno
prečiščeno besedilo in 97/10)
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v
zbirki:
Občani -oškodovanci po naravnih nesrečah.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, naslov bivališča, , številka osebnega računa.
6. Namen obdelave:
Zbiranje, obdelovanje in spremljanje podatkov v postopku ocenjevanja škode po naravnih in
drugih nesrečah z namenom posredovanja v nadaljnji postopek v skladu 52 členom Zakona o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
7. Rok hrambe osebnih podatkov:
Podatki se hranijo trajno
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih
podatkov in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. In 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.
RS, št.94/07)
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki
osebnih podatkov:
Pooblaščeni delavci Občine Središče ob Dravi, člani občinske komisije za ocenjevanje škode
ob naravnih in drugih nesrečah, regijska komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih
nesrečah, Uprava RS za zaščito in reševanje, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov.
10. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna
podlaga iznosa:
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Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja 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.
Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih
knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. Člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov:
Ni zastopnika.
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19 Evidenca prejemnikov enkratne denarne pomoči
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca prejemnikov enkratne denarne pomoči.
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Matična številka: 2242788
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Pravilnik o dodeljevanju enkratne
denarne socialne pomoči v občini Središče ob Dravi ( Uradno glasilo občine Središče
ob Dravi št. 6/14 )
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v
zbirki:
Občani, ki so socialno ogroženi in imajo stalno prebivališče v Občini Središče ob Dravi.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Osebni podatki: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka,
podatki o premoženjskem stanju in prejemkih ter številka tekočega računa
6. Namen obdelave:
Ugotovitev upravičenosti do enkratne denarne socialne pomoči.
7. Rok hrambe osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo 5 let po zaključenem delovanju
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov
in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. In 32. Člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.
RS, št.94/07)
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki
osebnih podatkov:
Pooblaščeni delavci Občine Središče ob Dravi.
10. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna
podlaga iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
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11. Splošen opis zavarovanja 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.
Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih
knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. Člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov:
Ni zastopnika.
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20 Evidenca o avtorskih in drugih podjemnih pogodbah
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca o avtorskih in drugih podjemnih pogodbah.
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Matična številka: 2242788
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v
zbirki:
Avtorji.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
ime in priimek, EMŠO, DŠ, naslov stalnega prebivališča, število delavnih ur, predmet
pogodbe, čas trajanja pogodbenega razmerja, datum sklenitve pogodbe, številka tekočega
računa
6. Namen obdelave:
Izvajanje avtorskih pogodb.
7. Rok hrambe osebnih podatkov:
Podatki se hranijo 10 let po, po preteku tega roka pa se podatki arhivirajo.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov
in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. In 32. Člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.
RS, št.94/07)
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki
osebnih podatkov:
Pooblaščeni delavci,
10. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna
podlaga iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
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11. Splošen opis zavarovanja 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.
Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih
knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. Člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov:
Ni zastopnika.
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21 Evidenca o potnih nalogih z obračunom
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca o potnih nalogih z obračunom
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Matična številka: 2242788
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o prevozih v cestnem prometu
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v
zbirki:
Zaposleni delavci na Občini Središče ob Dravi.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Osebni podatki: ime in priimek, namen potovanja in čas potovanja
6. Namen obdelave
Naziv podatka: a) potni nalog: - številka naloga, - kraj izdaje, - datum izdaje, - status prevoza
- smer vožnje, - ime in priimek voznika, b) seznam podatkov o prevozu: - datum, - kraj
odhoda, - kraj prihoda, - čas odhoda, - čas prihoda, kraj obračuna, - datum obračuna, c)
obračun potnih stroškov: - višina odobrenega izplačila, - plačnik izplačila, datum izplačila
7. Namen obdelave:
Obračun potnih stroškov.
8. Rok hrambe osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo 5 let po zaključenem delovanju
9. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov
in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. In 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.
RS, št.94/07)
10. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki
osebnih podatkov:
Pooblaščeni delavci,
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11. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna
podlaga iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
12. Splošen opis zavarovanja 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.
Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
13. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih
knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
14. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov:
Ni zastopnika.
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22 Evidenca obratovalnih časov gostinskih obratov in kmetij
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca obratovalnih časov gostinskih obratov in kmetij.
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Matična številka: 2242788
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o gostinstvu (Ur.l. RS, št. 4/06 - uradno prečiščeno besedilo, 60/07, Pravilnik o merilih
za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost (Ur.l. RS, št. 78/99, 107/00, 30/06), Pravilnik o določitvi podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
(Ur.l. RS, št. 38/06, 136/06 in 29/07).
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v
zbirki:
Gostinci in kmetije, ki se ukvarjajo s tovrstno dejavnostjo.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Ime in priimek, naslov gostinskega obrata in naslov matične firme, enotna matična številka
občana, telefonska številka, elektronska pošta.
6. Namen obdelave:
lastne statistične, analitične in evidenčne potrebe, za učinkovito vodenje postopkov ter druge
uradne namene
7. Rok hrambe osebnih podatkov:
Podatki se hranijo 10 let.
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov
in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. In 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.
RS, št.94/07)
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki
osebnih podatkov:
Pooblaščeni delavci.
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10. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna
podlaga iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja 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.
Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih
knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. Člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov:
Ni zastopnika.
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23 Evidenca uporabnikov službenih mobilnih telefonov
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca uporabnikov službenih mobilnih telefonov
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Matična številka: 2242788
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06 ) Pravilnik o
uporabi službenih mobilnih telefonov in storitev mobilne telefonije na občini Središče ob
Dravi št. 007-3/2007
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v
zbirki:
Zaposleni delavci, ki uporabljajo službene mobilne telefone.
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Naziv podatka: Ime/priimek, naslov, delovno mesto, telefon, mesečni strošek.
6. Namen obdelave:
Za urejanje medsebojnih razmerij.
7. Rok hrambe osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo 5 let po zaključenem delovanju
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov
in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. In 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.
RS, št.94/07)
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki
osebnih podatkov:
Pooblaščeni delavci.
10. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna
podlaga iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
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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.
Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih
knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov:
Ni zastopnika
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24 Evidenca podatkov za vodenje baze NUSZ
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca podatkov za odmerjenje davka nadomestila uporabe stavbnega zemljišča in
nadomestila stavbnega zemljišča
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Matična številka: 2242788
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
103. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in
76/14 – odl. US))
180. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 –
ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP)
Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 – ZV-1, 110/02 – ZUreP-1 in
110/02 – ZGO-1)
218. in 237. člena Zakona o graditvi objektov Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09,
61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Ormož ( Uradni vestnik
občine Ormož št. 21/03 )
Sklep o določitvi vrednosti točke NUSZ za leto 2017 ( uradno glasilo občine Središče ob
Dravi št. 13/16 )
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Občani občine Središče ob Dravi, ki so lastniki ali najemniki objektov ali zemljišč
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Naziv podatka: Ime/priimek, naslov,EMŠO in DŠ številka in zavezančev odmerni znesek.
6. Namen obdelave:
Za potrebe odločanja in vodenja evidence
7. Rok hrambe osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo 10 let po
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in
pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. In 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.
RS, št.94/07)
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9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Finančna uprava RS
10. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja 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.
Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov:
Ni zastopnika.
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25 Evidenca podatkov plačila komunalnega prispevka
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
Evidenca podatkov za odmero plačila komunalnega prispevka
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Matična številka: 2242788
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
79. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B,
108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A in (109/12) 11, 14.
in 17. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje občine Občini Središče ob Dravi (Uradno glasilo
občine Središče ob Dravi št. 11/14)
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Občani občine Središče ob Dravi, ki kot lastniki želijo graditi
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:
Naziv podatka: Ime/priimek, naslov, EMŠO in DŠ številka in zavezančev odmerni znesek.
6. Namen obdelave:
Za potrebe odločanja in vodenja evidence
7. Rok hrambe osebnih podatkov:
Osebni podatki se hranijo 10 let
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in
pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. In 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l.
RS, št.94/07)
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih
podatkov:
Finančna služba
10. Dejstvo ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga
iznosa:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
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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.
Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov:
Ni zastopnika.

Pripravila: Jelka Zidarič Trstenjak, univ.dipl.prav

Središče ob Dravi: 13.2.2017
Z objavo tega kataloga preneha veljati katalog maj 2014.
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