
INFORMACIJE o OBRAVNAVI OSEBNIH PODATKOV
- DRZAVNE SOLE-

(13. èlen Uredbe EU 679/2016)

Obdelava informacij, ki jih uporabnik navaja pri uporabi storitve "Vpisi online" (v nadaljevanju "Storitev"), sloni na naéelih
postenostì, zakonitosti, preglednosti ter na varstvu zasebnosti in pravic.Nosilci obdelave podatkov zelijo nuditi informacije v
zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov,na podlagi 13. elena Uredbe EU 679/2016.

Nosilci obdelave podatkov
Ministrstvo za solstvo, univerzo in raziskovanje (v nadaljevanju "Ministrstvo"), s sedezern v Rimu, Viale di Trastevere st. 76/a,
00153 Rim, ter solska ustanova sta nosilca obdelave podatkov v sklopu pristojnosti posamezne ustanove, na podlagi veljavnih
zakonskih predpisov.
Sola je nosilec podatkov, ki zadevajo celoten postopek vpisovanja; Ministrstvo je nosilec izkjjuòno podatkov, ki so po
zakljucenem postopku vpisovanja zbrani v Drzavnern Registru Dijakov.

Odgovorni za obdelavo podatkov
Zaèasno zdruzenje druzb (R.T.I.) Enterprise Services Italia in Leonardo S.pA ter Zaèasno zdruzenie druzb Almaviva S.pA in
Fastweb S.p.A. sta odgovorni za obdelovanje osebnih podatkov, ki so nato zbrani v Drzavnern Registru Dijakov. Omenjeni
zdruzenji druzb namreé nudita storitve upravljanja in tehnièneqa razvoja informacijskega sistema Ministrstva ter storitve
infrastrukturnega upravljanja in razvoja.

Cilji in naéini obdelave podatkov
Osebne podatke bodo posamezniki posredovali pri izpolnjevanju vpisnega obrazca. Podatke bomo obdelali zato, da lahko
zagotovimo institucionalne postopke pri upravljanju solstva in zato, da bomo zagotovili:
[1] nudenje zelene Storitve ter povezanih dejavnosti;
[2] potrebno izvajanje postopkov, ki jih doloéajo zakoni, pravilniki, evropska zakonodaja ter doloèbe, ki jih izdajajo pooblasèene
Oblasti ali organi spremljanja in nadzora.
Posamezniki bodo navedli splosne osebne podatke, kot so ime, priimek, datum rojstva, davèna stevilka, naslov.
Med osebne podatke stejerno tudi posebne vrste podatkov, ki jih doloèa 9. èlen Uredbe ter se zlasti podatke, ki opredeljujejo
zdravstveno stanje in morebitne primere invalidnosti ali specifiènih uènih tezav (SUT). Te podatke zbiramo, da lahko
zagotovimo podporni pouk za ucence/dijake invalide ter za enakomerno sestavljanje razredov.
Ko se bo postopek vpisovanja zakfjuéil, bo Ministrstvo hranilo podatke, ki so potrebni za upravljanje Drzavneqa Registra
Dijakov, na podlagi doloèil t. elena, tocki 6 in 7, Ministrskega Odloka st. 692 z dne 25. septembra 2017, ki urejuje delovanje
DrZavnega Registra Dijakov znotraj Ministrstva.
Podatke, ki so potrebni za vpis, pa hrani sola, ki je sprejela dijaka, za ves éas, ko bodo le-ti potrebni za izvajanje institucionalnih
ciljev.

Referenéna zakonodaja in naéela za posredovanje osebnih podatkov
Vpisovanje v zaéetne razrede drzavne osnovne, nizje in vis]e srednje sole, vkliuèno s Centri za Poklicno lzobrazevanje, poteka
on line, v skladu z 28. ods. 7. elena zakonskega odloka sI. 95 z dne 6. julija 2012, ki je bil spremenjen v Zakon cl. 135 z dne 7.
avgusta 2012.
Posredovanje podatkov je:

• obvezno - podatke v obrazcu za vpis je treba obvezno izpolniti; v nasprotnem primeru se lahko zgodi, da dijak ne bo vpisan
v solo;

• prostovoljno - posameznik se lahko odloèi, da bo posredoval tudi dodatne informacije, za katere sprasuie vsaka sola
posamezno; v nasprotnem primeru sola ne bo upostevala morebitnih dodatnih toèk ali prednosti pri sestavljanju lestvic ali
èakalnih lisI. Sola odgovarja za morebitno obravnavo podatkov in informacij, ki jih zbere s svojim obrazcem za vpis. Dodatne
informacije in podatki morajo na vsak naéin biti potrebni, smiselni in ne smejo preseéì namenov, za katere jih sola zbira.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim drfavam ali mednarodnim organizacijam
Zbranih osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim drzavam ali mednarodnim organizacijam.

Pravice posameznikov
Posameznik ima pravico, da nosilca obravnave podatkov prosi za:
- Dostop do svojih osebnih podatkov, v skladu s 15. élenom Uredbe EU 679/2016;
- popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, v skladu s 16, 17 in 18.
èlenom Uredbe EU 679/2016;
- prenos podatkov (ta pravica se uveljavi samo v primeru raèunalnisko obdelanih podatkov), v skladu z 20. èlenorn Uredbe EU
679/2016;
- ugovor zoper obdelovanje svojih osebnih podatkov, v skladu z 21. élenom Uredbe EU 679/2016.

Pravica do vlozitve pritozbe
V primeru, da posameznik oceni, da obdelava njegovih osebnih podatkov ne poteka v skladu z naèeli Uredbe EU 679/2016,
ima pravico, da vlozi pritozbo pri Nadzornemu organu, v skladu s 77. èlenorn Uredbe EU 679/2016. Pray tako ima pravico do
uèinkoviteqa pravnega sredstva zoper upravljavca ali obdelovalca, v skladu z 79. èlenorn Uredbe EU 679/2016.

Samodejni postopek odloéanja
Samodejni postopek odloèanja ni predviden, v skladu z 2. ods, èrka f, 13. élena Uredbe EU 679/2016.
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