
OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE 
OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V EVIDENCI PODATKOV KANDIDATOV ZA ČLANE KOMISIJ ZA USMERJANJE 

OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI NA PRVI STOPNJI V MANDATNEM OBDOBJU 2023- 2027 

 

 Upravljavec zbirke osebnih podatkov:  
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana, info@zrss.si. 

 Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): Andrej Novak, dpo@zrss.si. 

 Namen obdelave osebnih podatkov:  
Osebni podatki se uporabljajo za izvedbo javnega poziva za izbiro članov komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami na prvi stopnji, za obveščanje o izbiri in za sklenitev pogodbe. 

 Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov so Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) in 
Obligacijski zakonik (OZ) v povezavi z b. točko prvega odstavka 6. člena GDPR in tretjim odstavkom 6. člena Zakona 
o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). 

 Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:  
Osebni podatki se ne posredujejo  tretjim osebam. 

 Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:  
Osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.  

 Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:  
Če kandidat na javnem pozivu ne bo izbran za člana/predsednika komisije, se osebni podatki hranijo do zaključka 
izbire. Če bo kandidat na javnem pozivu izbran in imenovan s sklepom o imenovanju za člana/predsednika 
komisije in bo uvrščen na listo izvedencev, se bodo osebni podatki hranili 4 leta od imenovanja. Če bo kandidat na 
javnem pozivu izbran in imenovan s sklepom o imenovanju za člana/predsednika komisije in pozvan k delu s strani 
Zavod RS za šolstvo ter se bo z njim sklenila pogodba, se bodo osebni podatki hranili trajno.  

 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:  
Prijavljena oseba lahko kadarkoli zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov. 
Zahtevo mora prijavljena oseba posredovati na naslov upravljavca zbirke osebnih podatkov: Zavod RS za šolstvo, 
Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana, info@zrss.si.  

 Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:  
Pritožbo lahko prijavljena oseba poda  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-
naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si). 

 Informacije o tem: 

o ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost:  
Zagotovitev osebnih podatkov je pogodbena obveznost. 

o ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi:  
Da. Prijavljena oseba mora zagotoviti vse navedene osebne podatke, da je lahko uvrščena v izbirni 
postopek javnega poziva, da je lahko imenovana in uvrščena na listo izvedencev oz. da je lahko 
imenovana in pozvana k delu s strani Zavoda RS za šolstvo ter se z njo sklene pogodbo za sodelovanje v 
komisiji za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. 

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih primerih 
smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega 
se nanašajo osebni podatki:  
Ni avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. 


