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INFORMACUE O OBDETAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

I. PREDSTAVITEV UPRAVUI\VCA

Osnovna Sola Ledina v Ljubljani je javni vzgojno-izobraZevalni zavod, ki ga je ustanovila Mestna
obdina Ljubljana (Odlok o ustanovitvi, it. 603-213/2007-20, z dne 31. 3. 2OO8) za opravljanje
dejavnosti osnovnoiolskega izobraievanja. OS Ledina je vpisana v sodni register prj Okroznem
sodiSdu v Ljubljani pod registrsko Stevilko

Osnovna

iola

Ledina

je

1/01126/00.

najstarejEa osnovna

iola s kontinuirano hranjeno dokumentacijo v

Ljubljani, njen zaietek sega v leto 1855. Danes OS Ledino sestavuata matidna jola na Komenskega
ulici 19 v Ljubljani in bolniSnitni iolski oddetki, ki delujejo na otroskih oddelkih tjubljanskih

bolniinic.
Solo vodi ravnateljica Marija Valendak, kj je pedagoiki in poslovodni organ zavoda. pri delu ji
pomagata dve pomodnicl ravnateljice {Katarina Rigler Silc na matidni ioli in Tanja Beian na

bolniiniinih iolskih oddelkih).

Na matiini !oli

je

zaposlenih okvirno 50 strokovnih delavcev in 13 ostalih delavcev (3
raaunovodsko-administrativni delavci in 10 tehnidnih delavcev), na bolnijnidnih lolskih oddelkih
pa 23 strokovnih delavcev.

Sola izvaja dejavnost osnovnega izobraievanja splolnega tipa, pripravo Solske prehrane za
uaence, organizacijo kulturrih, Sportnih in drugih javnih prireditev ter organizacijo mednarodne
izmenjave, Dejavnost Sole jerjavna sluiba, katere izvajanje je vjavnem interesu.

ioli potekajo projekti Unesco iola, Eko 3ola, zdrava 3ola, Kulturna jola, Simbioza Sola in mnogi
podprojekti. od leta 2004 je oS Ledina Unesco ASpnet sredisde za ljubljansko obmodje.
Na

Sola je

tudi hospitacijska iola, kjer se bodoii uiitelji pripravljajo na samostojno delo z mladino.

Na OS Ledina se zavedamo pomena zasebnosti in si prizadevamo, da so
nas zaifiteni in obravnavani z najvedjo stopnjo odgovornos .

vaii osebni podatki pri

II. NASA VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBN H PODATKOV
Na OS Ledina se zavedamo vrednosti vagih osebnih podatkov, zato se vsak dan trudimo, da bi

lahko zagotovili njihovo ustrezno obdelavo. lzjava upravljavca posamezniku o obdelavi osebnih
podatkov vas obveiia o vseh novostih in pomembnostih na podrodju varstva vaiih osebnih
podatkov. Prosimo vas, da pred podajo privolitve v obdelavo osellnih podatkov izjavo skrbno

preberete. Zagotavljamo vam, da bodo vaii osebni podatki obdelovani v skladu z najnovejiimi
standardi in zakonodajo s podrotja varstva osebnih podatkov in veljitvne zakonodaje za podroaje
prediolske vzgoje in osnovnoSolskega izobraZevanja.

III. POOBIA5'ENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaiaena oseba za varstvo osebnih podatkov na OS Ledina je Alenka Zunid, dostopna po
telefonu na Stevilki 01/230-76-50 in po elektronskipogti na naslovu alenka.zunic@o-ledina.si.
Posamezniki, na katere se nanagajo osebni podatki, lahko s pooblaiieno osebo za varstvo
osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vpraianj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih

podatkov in uresniaevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih
podatkov.

IV. NAMENI OBDETAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMEIJI

a) OS Ledina obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi oziroma v okvirih zakonskih
pravnih temeljev:

-

!t. 94/07; ZVOP-1),
l. RS, it. 81/06, 702/07 , 7o7 h0,87 /7I,40/f2-ZUJF,63/13in 46/!6

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. I RS,
Zakon o osnovniSoli (Ur.

-

ZOFVI-K; Zosn),

it. rO0/05,25/08,98/09 ztu,40/72-LUJF,74/Is - zUUtFO in 55I77',7v ft),
Zakon o vrtcih (Ur. l. RS,

ztUzGK,36/10,62/70

-

ZUPJS,94l70

-

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra:evanja (Ur. l. RS, 3t. 16107, 36/08, 58/09,

64/09

-

popt., 6s/09

-

popt.,20/77, 40/72

-

zUtF, 57 /72

-

ZPCP-2D, 47 /I5, 46/76, 49176

-

popr. in 25/17 - zvaj; zoFvl),

-

Zakon o Solski prehrani (Ur. I. RS, 5t.

3/13,46/74in 46-76-zOFVl-K; zsolPre-1),
Zakon odelovnih razmerjih {Ur, l.RS,3t.21113,78113-popt.,tl7/I5-ZZSDI,33h6-PZ-F,
52/76 in 75/77

-

-

odl. USJ,

Zakon o evidencah na podrodju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, <t. 40/06; ZEPDSV),

in na podlapi druaih mednarodnih poeodb, oredpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki od OS
Ledina terjajo, da v doloienih primerih posreduje osebne podatke posameznikov drZavnim

organom in drugim uprav|javcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih
zakonskih obveznosti ali
pristojnosti.
b) OS Ledina v doloienih primerih zaprosa posameznike za podajo privolitve
V obdelavo njihovjh
osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene,
ki v zakonskih pravnih

temeuih niso opredeljeni -- kot na primer za uporabo elektronskega naslova
za namen la:je
komunikacije, za objavo fotografij uaenca v publikacUah iole, na spletnih straneh
lole in za
obveidanje javnosti o Solsikih dogodkih, za sodelovanje udenca v anketah ati pri
snemanju
razli6nih izobra:evalnih in promocijskih oddaj ipd. V teh primerih obdelava
osebnih podatkov
poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopusienega obsega osebnih podatkov,
namena in
dogovorjenih kanalov obveiaanja vse do preklica.
c) OS Ledina osebne podatke utencev, starsev/skrbnikov, zaposlenih in drugih posameznikov
obdeluje v okviru in za nam en izvajanja razlidnih dogovorov in pogodb, kamor
soditudi obdelava
osebnjh podatkov udencev in njihovih stargev/skrbnjkov za namene jzvajanja programa
vzgoje in
izobra:evanja na podlagi njihove odloiitve zavpis v naio iolo.
.

d) OS Ledina na osnovi zakonitega interesa obdeluje osebne podatke za namen
zmanjsevanja
tveganj vdorov na naio spletno stran (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjgevanje
tveganj
nepooblaidenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov
in

informacijskega sistema 05 Ledina). Uporabljamo funkcionalne (nujne) piskotke.

V. PRAVICE POSAMEZNIKO'/
S

pisno zahtevo, poslano na naslov 05 Ledina, Komenskega ulica 19, 1000 Ljubljana
ati na e_naslov

info@oledina,si, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranie oz.
omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovaria obdelavi podatkov, ki se obdelujejo
v
zvezi z njim, ter zahteva prenos podatkov.
Posameznik lahko dane privolitve kadarkoli trajno ali zadasno, v celoti ali delno prekliae pisno
s

zahtevo, poslano na naslov OS Ledina, Komenskega ulica 19, 10OO Ljubljana ali na e-naslov
info@oledina.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonjtost obdelave, ki se je na podlagi privolitve
izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vloziti pritoibo pri lnformacijskem pooblaiiencu RS, ae
meni, da se
njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugade obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi,
ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

VI. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

oS Ledina bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potrebel za uresnidevanje namenov
obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.
Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za
obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, Ee posebej, ko je obdelava
osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je

rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih oS Ledina podatke
hrani v skladu z zakonsko zapovedio.

Ljubljana,28.8.2018
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