
   

OBVESTILO DIJAKOM IN ŠTUDENTOM 
Področje uporabe: 

Dom starejših 

občanov 

 

 

Za vsa osebna imena se izbrana oblika nanaša na oba spola 

Ime datoteke Pripravil Verz. Veljavnost Stran 

DSO_IN_ Peter Sotošek, DPO 1 2021 1/3 

 

PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH 

PODATKOV  

 

na podlagi Evidence dijakov in študentov, ki se nanaša na dijake in študente, ki 

opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov v SeneCura Domu starejših 

občanov Vojnik d.o.o. 
 

Opomba: Evidence, ki jih obdelujemo v SeneCura Domu starejših občanov Vojnik d.o.o., so 

priloga Pravilnika o tehničnih in organizacijskih ukrepih za obdelavo osebnih podatkov 

skladno z določbami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in so vam ves čas 

na voljo v recepciji in tajništvu družbe. 

 

1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov: SeneCura Vojnik d.o.o., Cesta v Tomaž 6a, 3212 

Vojnik, T: 03 780 42 00, E: vojnik@senecura.si, W: https://vojnik.senecura.si/ 

 

2. Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): Omnimodo, d.o.o., 

T: 01 23 223 47, E: dpo@omnimodo.si  

 

3. Namen, pravna podlaga in vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo:  

NAMEN PRAVNA PODLAGA OBDELOVANI OSEBNI PODATKI POSAMEZNIKA 

Prijava in odjava 

v obvezna 

socialna 

zavarovanja ter 

plačilo 

prispevkov. 

Obračun 

dohodka. 

Izdelava 

statističnih analiz. 

 

Izvajanje pogodbe in 

zakon. 

a)     podatki o dijaku oz. študentu:  

 ime in priimek 

 EMŠO 

 kraj rojstva  

 država rojstva, če je kraj rojstva v 

tujini 

 davčna številka 

 državljanstvo 

 naslov stalnega prebivališča  

 naslov morebitnega začasnega 

prebivališča 

 telefonska številka in elektronski 

naslov 

 izobrazba (naziv in naslov ter 

matična številka vzgojno 

izobraževalnega zavoda, v katerem 

se šola v času opravljanja 

občasnega in začasnega 

dela; vzgojno izobraževalni ali 

študijski program ter evidenčna 

številka, pridobljena iz uradnega 

registra programov (raven in 

področje izobraževanja po KLASIUS 

z vrsto programa), datum vpisa in 

letnik izobraževanja)) 

 transakcijski račun in banka 

 ali je vpisan v evidenco 

brezposelnih oseb 
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Zagotovitev 

varnosti oseb in 

premoženja 

Zakon (ZVOP-1) in 

javni interes. 

 videoposnetki oseb 

Promocija doma. Privolitev.  zasebni elektronski naslov 

 zasebna telefonska številka 

 fotografija 

 videoposnetek 

  

4. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: pravna služba, računovodska 

služba, služba varstva pri delu, izvajalec usposabljanj, razvijalci in vzdrževalci programske 

opreme, prejemniki promocijskih materialov, obiskovalci spletne strani doma in družbenih 

omrežij doma. 

 

5. Obrazložitev zakonitih interesov: / 

 

6. Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: 

Osebnih podatkov ne prenašamo v tretje države, ki jih Evropska komisija ne bi opredelila kot 

države z ustrezno ravnijo varstva osebnih podatkov. Spisek se nahaja na: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-

protection/adequacy-decisions_en. 

 

7. Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za 

določitev tega obdobja: Obdobje hrambe osebnih podatkov v SeneCura Vojnik d.o.o. je 

določeno v skladu z določili Zakona o urejanju trga dela (UL RS, št. 80/10 in naslednji - ZUTD) in 

Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07 -UPB in naslednji – ZVOP-1). 

V primerih posameznikove privolitve / soglasja je obdobje hrambe do preklica privolitve 

oziroma soglasja. 

 

8. Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov 

in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in 

pravice do prenosljivosti podatkov: V zvezi s hranjenimi osebnimi podatki imate možnost 

uveljaviti pravico do dostopa, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave 

osebnih podatkov ali do ugovora in prenosljivosti pri Pooblaščeni osebi za varstvo osebnih 

podatkov v SeneCura Vojnik d.o.o., ki je Omnimodo, d.o.o., E: dpo@omnimodo.si, T: 01 232 23 

47, N: Barjanska cesta 68, 1000 Ljubljana. 

 

9. Informacija o pravici do preklica privolitve / soglasja, kadar obdelava temelji na privolitvi: 

Privolitev / soglasje lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave 

podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. 

 

10. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  

Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, E: gp.ip@ip-rs.si, T: 

012309730, W: www.ip-rs.si) 

 

11. Informacija o obveznosti zagotovitve osebnih podatkov: Zagotovitev osebnih podatkov je 

zakonska in pogodbena obveznost. Posameznik mora te osebne podatke zagotoviti. V 

primeru, da posameznik ne posreduje osebnih podatkov, ki jih je potrebno obdelati za potrebe 

opravljanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov v SeneCura Vojnik d.o.o. (z 

izjemo osebnih podatkov, za katere je potrebno soglasje posameznika), podpis pogodbe o 

opravljanju omenjenega dela ni mogoč. 
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12. Informacija o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem 

profilov: SeneCura Vojnik d.o.o. ne oblikuje avtomatiziranega sprejemanja odločitev v zvezi z 

osebnimi podatki, vključno z oblikovanjem profilov. 

 
 


