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Evidenca dejavnosti obdelave 

(upravljavec) 
 

 

Ime in naziv upravljavca Odgovorna oseba in pooblaščena oseba za 

varstvo osebnih podatkov (DPO) 

Gimnazija Jesenice 

Trg Toneta Čufarja 1 

4270 Jesenice 

 

Tel: 04 5809 450 

E-naslov: info@gimjes.si  

Ravnateljica: mag. Lidija Dornig 

E-naslov: lidija.dornig@gimjes.si 

Tel.: 040 295 358 

 

DPO: Saša Kocijančič, učiteljica 

E-naslov: sasa.kocijancic@sckr.si  

Tel.: 040 246 684, 04 280 40 06 

 

 

 
Št. Naziv 

zbirke, 

shranjena 

Pravna 

podlaga 

Namen 

obdelave 

Kategorije 

posamezni

kov 

Vrste osebnih 

podatkov 

Notranji 

uporabniki 

Zunanji 

uporabniki 

Rok 

hrambe 

(izbrisa) 

Način 

zavarovanja 

Odgovorna 

oseba 

(skrbnik zbirke) 

Informacijs

ka podpora 

(v kateri 

aplikaciji se 

obdelujejo 

OP) 

1 Evidenca o 

zaposlenih 

delavcih, 

 

 

Pogodba o 

zaposlitvi in 

Zakon o 

evidencah 

na področju 

dela in 

socialne 

varnosti 

(ZEPDSV) 

Uveljavljanj

a pravic iz 

sistema 

socialnega 

zavarovanja 

in 

socialnega 

varstva, za 

namen 

zagotavljanj

a 

statističnega 

spremljanja 

ter za 

potrebe 

Zaposleni 

delavci 
- Podatki o 

delavcu 

(13/I(a) člen 

ZEPDSV); 

- Podatki o 

sklenjeni 

pogodbi o 

zaposlitvi 

(13/I(c) člen 

ZEPDSV); 

- Podatki o 

prenehanju 

pogodbe o 

zaposlitvi 

Pooblaščeni 

zaposleni in 

obdelovalci: 

Ravnateljica, 

tajnica, 

računovodkinja 

ZZZS, ZPIZ 

in drugi 

državni 

organi na 

podlagi 

zakona. 

Dokument

arno 

gradivo 

trajno, 

elektronsk

a evidenca 

v času 

trajanja 

delovnega 

razmerja – 

kot določa 

ZEPDSV 

Razvidno iz 

Pravilnika o 

zavarovanju 

osebnih 

podatkov 

Gimnazije 

Jesenice 

 

ravnateljica VASCO,  

eAsistent 

KPIS - 

MIZŠ 

mailto:info@gimjes.si
mailto:sasa.kocijancic@sckr.si
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inšpekcijske

ga nadzora. 

 

(13/I(č) člen 

ZEPDSV) 

2 Evidenca o 

stroških 

dela 

 

Pogodba o 

zaposlitvi in 

Zakon o 

evidencah 

na področju 

dela in 

socialne 

varnosti 

(ZEPDSV) 

Uveljavljanj

a pravic iz 

sistema 

socialnega 

zavarovanja 

in 

socialnega 

varstva, za 

namen 

zagotavljanj

a 

statističnega 

spremljanja 

ter za 

potrebe 

inšpekcijske

ga nadzora. 

Zaposleni 

delavci 
- Podatki o 

delavcu 

(16/I(a) člen 

ZEPDSV); 

- Podatki o 

plačah in 

nadomestilih 

plač, ki 

bremenijo 

delodajalca 

(16/I(b) člen 

ZEPDSV); 

- Podatki o 

drugih 

stroških dela 

(16/I(c) člen 

ZEPDSV); 

- Podatki o 

zakonsko 

določenih 

prispevkih za 

socialno 

varnost za 

posameznega 

delavca 

(16/I(č) člen 

ZEPDSV) 

 

Pooblaščeni 

zaposleni in 

obdelovalci: 

ravnateljica, 

tajnica, 

računovodkinja 

ZZZS, ZPIZ 

in drugi 

državni 

organi na 

podlagi 

zakona. 

Dokument

arno 

gradivo 

trajno, 

elektronsk

a evidenca 

v času 

trajanja 

delovnega 

razmerja – 

kot določa 

ZEPDSV 

Razvidno iz 

Pravilnika o 

zavarovanju 

osebnih 

podatkov 

Gimnazije 

Jesenice 

ravnateljica 

računovodkinja 

VASCO, 

izplačila, 

poleg plač – 

MIZŠ 

Finančna 

izplačila – 

MIZŠ 

3 Evidenca o 

izrabi 

delovnega 

časa 

 

Pogodba o 

zaposlitvi in 

Zakon o 

evidencah 

na področju 

dela in 

socialne 

varnosti 

(ZEPDSV) 

Uveljavljanj

a pravic iz 

sistema 

socialnega 

zavarovanja 

in 

socialnega 

varstva, za 

namen 

zagotavljanj

a 

statističnega 

Zaposleni 

delavci 

Podatki o 

številu 

opravljenih in 

neopravljenih 

ur dela (18. 

člen 

ZEPDSV) 

Pooblaščeni 

zaposleni in 

obdelovalci: 

ravnateljica, 

tajnica, 

računovodkinja 

ZZZS, ZPIZ 

in drugi 

državni 

organi na 

podlagi 

zakona. 

Dokument

arno 

gradivo 

trajno, 

elektronsk

a evidenca 

v času 

trajanja 

delovnega 

razmerja – 

kot določa 

ZEPDSV 

Razvidno iz 

Pravilnika o 

zavarovanju 

osebnih 

podatkov 

Gimnazije 

Jesenice 

ravnateljica VASCO, 

izplačila, 

poleg plač – 

MIZŠ 

eAsistent 
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spremljanja 

ter za 

potrebe 

inšpekcijske

ga nadzora. 

4 Evidence s 

področja 

varnosti in 

zdravja pri 

delu  

 

Pogodba o 

zaposlitvi, 

Zakon o 

evidencah 

na področju 

dela in 

socialne 

varnosti 

(ZEPDSV) 

in Zakon o 

varnosti in 

zdravju pri 

delu 

(ZVZD-1) 

Zagotavljanj

e varnosti in 

zdravja pri 

delu. 

Zaposleni 

delavci 

Podatki in 

potrdila o 

zdravstvenih 

pregledih, 

omejitvah, in 

poškodbah pri 

delu.  

Pooblaščeni 

zaposleni in 

obdelovalci: 

ravnateljica, 

tajnica  

Inšpektorat 

za delo, 

pooblaščeni 

izvajalec 

medicine 

dela, 

pooblaščeni 

strokovni 

delavec za 

varnost pri 

delu, 

državni 

organi na 

podlagi 

zakona. 

trajno Razvidno iz 

Pravilnika o 

zavarovanju 

osebnih 

podatkov 

Gimnazije 

Jesenice 

ravnateljica Evidenca s 

področja 

zdravja in 

varstva pri 

delu ter 

promocije 

zdravja se 

vodijo v 

tajništvu in 

pisarni 

ravnateljice. 

Varstvo pri 

delu 

zagotavlja 

zunanji 

strokovni 

sodelavec s 

Srednje šole 

Jesenice 

5. Evidenca 

prijavljenih 

kandidatov 

za vpis  

 

42. člen 

Zakona o 

gimnazijah 

(ZGim) in 6. 

in 7. člen 

Pravilnika o 

šolski 

dokumentac

iji v 

srednješolsk

em 

izobraževan

ju 

(Pravilnik) 

VPIS v 

program 

(pogodbeni 

pravni 

temelj) 

Izvajanje 

postopka 

vpisa v šolo 

Prijavljeni 

kandidati 

za vpis v 

šolo 

- Podatki o 

kandidatu za 

vpis (42/3 

ZGim), 

- podatki o 

starših 

(osebno ime, 

prebivališče, 

telefonska 

številka), ime 

in sedež šole, 

kjer je 

prijavljeni 

končal zadnji 

razred 

oziroma 

letnik, 

ime 

izobraževalne

Pooblaščeni 

zaposleni in 

obdelovalci: 

ravnateljica, 

svetovalna 

delavka, 

koordinatorja v 

ŠO, tajnica, 

računovodkinja 

Pooblaščeni 

delavci 

Gimnazije 

Jesenice in 

MIZŠ 

trajno Razvidno iz 

Pravilnika o 

zavarovanju 

osebnih 

podatkov 

Gimnazije 

Jesenice 

Ravnateljica, 

svetovalna 

delavka 

CEUVIZ 



4 
 

ga programa, 

zadnji 

uspešno 

končani 

razred 

oziroma 

letnik, o 

prvem tujem 

jeziku, o 

ocenah in 

drugih 

podatkih v 

skladu z 

merili za vpis 

v šole z 

omejitvijo 

vpisa in 

vpisnimi 

pogoji, o 

ponavljanju 

letnika, 

podatke o 

preusmeritvi v 

drug program, 

podatke o 

usmerjanju 

mladostnikov 

s posebnimi 

potrebami, o 

prenosu 

prijave, o 

programu, na 

katerega se 

prijavlja  

( 42/4 ZGim). 

6. Evidenca 

vpisanih in 

evidenca 

vpisanih po 

letnikih, 

oddelkih in 

skupinah v 

42. člen 

ZGim in 6. 

in 7. člen 

Pravilnika  

VPIS v 

program 

(pogodbeni 

Izvajanje 

postopka 

vpisa in za 

potrebe 

dejavnosti 

ŠC Kranj in 

MIZŠ, za 

potrebe 

Vpisani 

kandidati 

- Podatki o 

dijakih (86/3 

ZPSI, 56/2 

ZVSI, 42/3 

ZGim) 

 

 

 

Pooblaščeni 

zaposleni in 

obdelovalci: 

Ravnateljica, 

svetovalna 

delavka, 

koordinatorja v 

ŠO, tajnica, 

Pooblaščeni 

zaposleni in 

obdelovalci 

Gimnazije 

Jesenice in 

MIZŠ 

trajno Razvidno iz 

Pravilnika o 

zavarovanju 

osebnih 

podatkov 

gimnazije 

Jesenice 

ravnateljica, 

svetovalna 

delavka 

CEVIZ, 

eAsistent 
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redovalnica

h  

pravni 

temelj) 

statističnih 

analiz 

(identiteta 

posameznik

a ne sme biti 

razvidna) 

 

računovodkinja 

pooblaščeni 

strokovni 

delavci 

7. Osebni list 

vpisanega 

 

42. člen 

ZGim in 6. 

in 7. člen 

Pravilnika 

 

 VPIS v 

program 

(pogodbeni 

pravni 

temelj) 

Za potrebe 

dejavnosti 

ŠC Kranj, 

za potrebe 

MIZŠ, za 

potrebe 

statističnih 

analiz 

(identiteta 

posameznik

a ne sme biti 

razvidna) 

 

Vpisani 

dijaki 

- Podatki o 

dijakih (42/3 

ZGim), 

- podatki o 

splošnem 

učnem 

uspehu, o 

opravljenih 

izpitih, o 

napredovanju 

in dokončanju 

izobraževanja 

(42/6 ZGim). 

 

Pooblaščeni 

zaposleni in 

obdelovalci: 

ravnateljica, 

referentka IO – 

svetovalna 

delavka, tajnica, 

strokovni 

delavci 

Pooblaščeni 

delavci 

Gimnazije 

Jesenice in 

MIZŠ 

Do 

zaključene

ga 

izobraževa

nja oz. do 

izpisa 

Razvidno iz 

Pravilnika o 

zavarovanju 

osebnih 

podatkov 

Gimnazije 

Jesenice 

Ravnateljica, 

organizatorica 

IO – svetovalna 

delavka 

CEIVIZ, 

eAsistent 

8. Matična 

knjiga 

 

42. člen 

ZGim in 6. 

in 7. člen 

Pravilnika  

 

VPIS v 

program 

(pogodbeni 

pravni 

temelj) 

Potek 

izobraževan

ja 

Vpisani 

dijaki 

Podatki o 

dijakih (86/3 

ZPSI, 42/3 

ZGim) 

 

Pooblaščeni 

zaposleni in 

obdelovalci: 

Tajnica, 

strokovni 

delavci, 

ravnateljica, 

svetovalna 

delavka 

Pooblaščeni 

delavci 

Gimnazije 

Jesenice in 

MIZŠ 

trajno  Razvidno iz 

Pravilnika o 

zavarovanju 

osebnih 

podatkov 

Gimnazije 

Jesenice: 

matične 

knjige se 

hranijo v 

zaklenjeni 

ognjevarni 

omari v 

arhivu 

zavoda in v 

eAsistentu 

Ravnateljica, 

tajnica, skrbnika 

eAsistenta 

Arhiv, 

eAsistent 

9. Evidenca 

podatkov o 

gibalnih 

sposobnosti

h in 

morfološki

42. člen 

ZGim in 6. 

in 7. člen 

Pravilnika 

vpis v 

program 

Spremljanje 

telesnega 

razvoja 

dijaka 

Dijaki, ki 

podajo 

soglasje 

Podatki o 

dijakih (42/3 

ZGim) in 

podatki o 

gibalnih 

sposobnostih 

Pooblaščeni 

zaposleni in 

obdelovalci: 

Učitelji ŠV, ki 

vodijo športno-

vzgojni kartonin 

Pooblaščeni 

delavci ŠC 

Kranj in 

Ministrstvo 

za 

izobraževan

Vodi se od 

pridobitve 

soglasja 

do konca 

šolanja oz. 

do 

Razvidno iz 

Pravilnika o 

zavarovanju 

osebnih 

podatkov 

Ravnateljica, 

učitelji ŠV 

Športno-

vzgojni 

karton, 

eAsistent 
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h 

značilnosti 

vpisanih 

 

(privolitev 

dijakov) 

in 

morfoloških 

značilnostih 

dijaka (42/7 

ZGim). 

 

 

evidence o 

gibalnih 

sposobnostih 

dijakov. 

je, znanost 

in šport 

(MIZŠ) 

preklica 

soglasja 

Gimnazije 

Jesenice 

10.  Zapisniki 

splošne 

mature  

 

42. člen 

ZGim in 6. 

in 7. člen 

Pravilnika 

vpis v 

program 

(pogodbeni 

pravni 

temelj) 

Spremljanje 

poteka in 

rezultatov  

splošne 

mature 

Dijaki Podatki o 

dijakih (42/3 

ZGim) 

 

Pooblaščeni 

zaposleni in 

obdelovalci: 

Ravnateljica, 

tajnik ŠMK, 

tajnica, 

svetovalna 

delavka, 

strokovni 

delavci 

Pooblaščeni 

delavci  

Gimnazije 

Jesenice. 

RIC  in 

MIZŠ 

trajno Razvidno iz 

Pravilnika o 

zavarovanju 

osebnih 

podatkov 

Gimnazije 

Jesenice 

Tajnik ŠMK Aplikacija 

RIC 

11. Poročilo o 

splošni 

maturi 

42. člen 

ZGim in 6. 

in 7. člen 

Pravilnika 

vpis v 

program 

(pogodbeni 

pravni 

temelj) 

Spremljanje 

splošne 

mature  

Dijaki Podatki o 

dijakih (42/3 

ZGim) 

Pooblaščeni 

zaposleni in 

obdelovalci: 

Ravnateljica, 

tajnik ŠMK, 

tajnica, 

svetovalna 

delavka, 

strokovni 

delavci 

Pooblaščeni 

delavci  

Gimnazije 

Jesenice, 

RIC in 

MIZŠ 

trajno Razvidno iz 

Pravilnika o 

zavarovanju 

osebnih 

podatkov 

Gimnazije 

Jesenice 

Tajnik ŠMK Aplikacija 

RIC 

12. Zapisniki o 

izpitih, ki 

obsegajo 

prijavo k 

izpitu, 

potek izpita 

in doseženo 

oceno 

 

42. člen 

ZGim in 6. 

in 7. člen 

Pravilnika 

 

VPIS v 

program 

(pogodbeni 

pravni 

temelj) 

Spremljanje 

izobraževan

ja in 

napredovanj

a  

Dijaki Podatki o 

dijakih (42/3 

ZGim, 63/3 

ZIO)  

Pooblaščeni 

zaposleni in 

obdelovalci: 

Ravnateljica, 

tajnik ŠMK, 

tajnica, 

svetovalna 

delavka, 

strokovni 

delavci 

Pooblaščeni 

delavci  

Gimnazije 

Jesenice, 

RIC in 

MIZŠ 

trajno Razvidno iz 

Pravilnika o 

zavarovanju 

osebnih 

podatkov 

Gimnazije 

Jesenice 

Tajnik, ŠMK, 

tajnica, 

svetovalna 

delavka, 

ravnateljica, 

strokovni 

delavci 

Aplikacija 

RIC in 

eAsistent 

13. Evidenca o 

dijakih, ki 

jih 

obravnava 

svetovalna 

služba 

42. člen 

ZGim in 6. 

in 7. člen 

Pravilnika 

S 

privolitvijo 

Pomoč in 

svetovanje 

dijakom, ki 

potrebujejo 

pomoč 

Dijaki, ki 

soglašajo 

z 

obravnavo 

Podatki o 

dijakih (42/3 

ZGim) in 

podatki o 

družinski in 

socialni 

Pooblaščeni 

zaposleni in 

obdelovalci: 

Svetovalna 

delavka, 

ravnateljica 

Pooblaščeni 

delavci  

Gimnazije 

Jesenice 

trajno Razvidno iz 

Pravilnika o 

zavarovanju 

osebnih 

podatkov 

Svetovalna 

delavka 

Aplikacija 

MIZŠ 

(dijaki s 

posebnimi 

potrebami) 
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 dijakov in 

staršev 

mladoletnih 

dijakov 

anamnezi, 

razvojni 

anamnezi, 

diagnostičnih 

postopkih, 

postopkih 

strokovne 

pomoči, 

strokovna 

mnenja drugih 

inštitucij: 

centrov za 

socialno delo, 

zdravstvenih 

inštitucij, 

svetovalnih 

centrov 

oziroma 

vzgojnih 

posvetovalnic 

(42/9 ZGim). 

 

Gimnazije 

Jesenice 

14. Evidenca 

vpisanih, ki 

se 

izobražujej

o izredno in 

evidenca 

kandidatov, 

ki 

opravljajo 

izpite 

 

63. člen ZIO 

in 7. člen 

Pravilnika 

 

VPIS v 

program 

(pogodbeni 

pravni 

temelj) 

Izvajanje 

postopka 

vpisa in za 

potrebe 

opravljanja 

izpitov in 

dejavnosti 

Gimnazije 

Jesenicej in 

MIZŠ, za 

potrebe 

statističnih 

analiz 

(identiteta 

posameznik

a ne sme biti 

razvidna) 

 

Udeleženc

i IO 

Podatki o 

dijakih (42/3 

ZGim in 63/3 

ZIO) 

 

Pooblaščeni 

zaposleni in 

obdelovalci: 

Referentka IO, 

strokovni 

delavci, 

ravnateljica 

Pooblaščeni 

delavci  

Gimnazije 

Jesenice  - 

in MIZŠ) 

trajno Razvidno iz 

Pravilnika o 

zavarovanju 

osebnih 

podatkov 

Gimnazije 

Jesenice - 

seznami 

udeležencev 

pri pouku, 

informacije 

o poteku 

izobraževan

ja  

Referentka IO eAsistent 

15. Evidenca o 

preverjanj

u in 

42. člen 

ZGim in 6. 

Spremljanje 

izobraževan

ja 

Dijaki Podatki o 

dijakih (42/3 

ZGim) 

Pooblaščeni 

zaposleni in 

obdelovalci: 

Pooblaščeni 

delavci 

Gimnazije 

trajno Razvidno iz 

Pravilnika o 

zavarovanju 

CEUVIZ, 

eAsistent, 

aplikacija RIC 

CEUVIZ, 

eAsistent, 
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ocenjevanj

u znanja 

 

in 7. člen 

Pravilnika 

VPIS v 

program 

(pogodbeni 

pravni 

temelj) 

 Ravnateljica, 

tajnica, ŠMK, 

svetovalna 

delavka 

strokovni 

delavci 

Jesenice in 

MIZŠ 

osebnih 

podatkov 

Gimnazije 

Jesenice 

aplikacija 

RIC 

16.  Evidenca 

izdanih 

dokumento

v o 

končanem 

izobraževa

nju 

 

42. člen 

ZGim in 6. 

in 7. člen 

Pravilnika 

VPIS v 

program 

(pogodbeni 

pravni 

temelj) 

Spremljanje 

izobraževan

ja 

Dijaki Podatki o 

dijakih (42/3 

ZGim) 

 

Pooblaščeni 

zaposleni in 

obdelovalci: 

ravnateljica, 

tajnica, ŠMK, 

svetovalna 

delavka, 

strokovni 

delavci 

 

Pooblaščeni 

delavci 

Gimnazije 

Jesenice, 

MIZŠ in 

RIC 

trajno Razvidno iz 

Pravilnika o 

zavarovanju 

osebnih 

podatkov 

Gimnazije 

Jesenice – 

evidence se 

hranijo v 

arhivu 

zavoda 

Ravnateljica, 

tajnik ŠMK 

CEUVIZ, 

eAsistent, 

aplikacija 

RIC 

17. Evidenca 

izdanih 

javnih listin 

63. člen ZIO 

– VPIS v 

program 

Spremljanje 

izobraževan

ja 

Kandidati Podatki o 

kandidatih 

(63/2m3 ZIO) 

Pooblaščeni 

zaposleni in 

obdelovalci: 

ravnateljica, 

tajnica, ŠMK, 

strokovni 

delavci 

Pooblaščeni 

delavci 

Gimnazije 

Jesenice, 

MIZŠ in 

RIC 

Trajno Razvidno iz 

pravilnika o 

varovanju 

osebnih 

podatkov 

Gimnazije 

Jesneice 

Ravnateljica CEUVIZ, 

eAsistent, 

aplikacija 

RIC 

18. Evidenca o 

starših 

mladoletni

h dijakov 

 

42. člen 

ZGim ter 5 

in 6. člen 

Pravilnika 

Privolitev 

staršev 

Za potrebe 

dejavnosti 

Gimnazije 

Jesneice, za 

potrebe 

MIZŠ, za 

potrebe 

statističnih 

analiz 

(identiteta 

posameznik

a ne sme biti 

razvidna) 

 

Dijaki, ki 

so vpisani 

v šolo, 

starši oz. 

zakoniti 

zastopniki 

dijakov 

Podatki o 

dijakih (ime 

in priimek, 

spol, datum, 

kraj, občina in 

država 

rojstva, 

prebivališče) 

in podatki 

starših oz. 

zakonitih 

zastopnikih 

(ime in 

priimek, 

naslov 

prebivališča, 

telefonska 

številka)  

Pooblaščeni 

zaposleni in 

obdelovalci: 

ravnateljica, 

svetovalna 

delavka 

 

Pooblaščeni 

delavci 

Gimnazije 

Jesenice in 

MIZŠ 

Vodi se od 

pridobitve 

soglasja 

do konca 

šolanja oz. 

do 

preklica 

soglasja 

Razvidno iz 

Pravilnika o 

zavarovanju 

osebnih 

podatkov 

Gimnazije 

Jesenice 

Ravnateljica CEUVIZ, 

eAsistent,  

Pripombe dodal [LD1]:  
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19. Zapisniki 

sej šolske 

maturitetne 

komisije 

 

42. člen 

ZGim in 6. 

člen 

Pravilnika 

VPIS v 

program 

(pogodbeni 

pravni 

temelj) 

Spremljanje 

mature, 

zaključka 

izobraževan

ja  

Dijaki Podatki o 

dijakih (42/3 

ZGim) 

 

Pooblaščeni 

zaposleni in 

obdelovalci: 

Ravnateljica, 

tajnik ŠMK, 

referentka IO 

Pooblaščeni 

delavci 

Gimnazije 

Jesenice in 

MIZŠ 

trajno Razvidno iz 

Pravilnika o 

zavarovanju 

osebnih 

podatkov 

Gimnazije 

Jesenice 

Ravnateljica, 

tajnik ŠMK 

CEUVIZ, 

eAsistent, 

aplikacija 

RIC 

20. Zapisniki o 

maturi 

 

42. člen 

ZGim in 6. 

člen 

Pravilnika 

VPIS v 

program 

(pogodbeni 

pravni 

temelj) 

Spremljanje 

mature, 

zaključka 

izobraževan

ja  

Dijaki Podatki o 

dijakih (42/3 

ZGim) 

 

Pooblaščeni 

zaposleni in 

obdelovalci: 

Ravnateljica, 

tajnik ŠMK, 

referentka IO 

Pooblaščeni 

delavci 

Gimnazije 

Jesenice in 

MIZŠ 

trajno Razvidno iz 

Pravilnika o 

zavarovanju 

osebnih 

podatkov 

Gimnazije 

Jesenice 

Ravnateljica, 

tajnik ŠMK, 

referentka IO 

CEUVIZ, 

eAsistent, 

aplikacija 

RIC 

21. Poročilo o 

maturi 

 

42. člen 

ZGim in 6. 

člen 

Pravilnika 

VPIS v 

program 

(pogodbeni 

pravni 

temelj) 

Spremljanje 

mature, 

zaključka 

izobraževan

ja  

Kandidati Podatki o 

dijakih (42/3 

ZGim) 

 

Pooblaščeni 

zaposleni in 

obdelovalci: 

Ravnateljica, 

tajnik ŠMK 

Pooblaščeni 

delavci 

Gimnazije 

Jesenice in 

MIZŠ 

trajno Razvidno iz 

Pravilnika o 

zavarovanju 

osebnih 

podatkov 

Gimnazije 

Jesenice 

Ravnateljica, 

tajnik ŠMK 

CEUVIZ, 

eAsistent, 

aplikacija 

RIC 

22. Evidenca 

odraslih, ki 

se 

izobražujej

o, in 

evidenca 

odraslih, ki 

opravljajo 

izpite 

shranjena v 

arhivu šole 

42. člen 

ZGim in 6. 

člen 

Pravilnika 

VPIS v 

program 

(pogodbeni 

pravni 

temelj) 

Spremljanje 

izobraževan

ja in 

opravljanja 

izpitov 

Odrasli, ki 

se 

izobražuje

jo oz. ki 

opravljajo 

izpite 

Podatki o 

udeležencih 

izobraževanja 

(ime in 

priimek, spol, 

datum, kraj, 

država 

rojstva, 

državljanstvo, 

stalno in 

začasno 

prebivališče, 

telefonska 

številka) 

Pooblaščeni 

zaposleni in 

obdelovalci: 

Ravnateljica, 

tajnica, 

referentka IO 

Pooblaščeni 

delavci 

Gimnazije 

Jesenice in 

MIZŠ 

trajno Razvidno iz 

Pravilnika o 

zavarovanju 

osebnih 

podatkov 

Gimnazije 

Jesenice 

Ravnateljica, 

referentka IO 

CEUVIZ, 

eAsistent 
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23. Evidenca e-

naslovov 

staršev 

Privolitev Obveščanje 

staršev 

povezano s 

šolanjem 

njihovih 

otrok 

Starši 

dijakov 

Podatki o 

zasebnem e-

naslovov 

staršev 

Pooblaščeni 

zaposleni in 

obiskovalci: 

ravnatelj, tajnik, 

tajnik ŠMK, 

svetovalna 

delavka 

NI Do 

zaključka 

šolanja 

dijaka ali 

do 

preklica 

Razvidno iz 

Pravilnika o 

varovanju 

osebnih 

podatkov 

Gimnazije 

Jesenice 

Ravnateljica eAsistent 

24. Evidenca 

uporabe 

VNS  

12., 24., 75. 

in 76. člen 

ZVOP-1 

UPB1 

(zakoniti 

interes) 

Varovanje 

posameznik

ov in 

premoženja 

Vsi 

posamezni

ki, ki 

vstopajo v 

zavod 

-posnetki 

posameznika 

(fotografije) 

- datum in čas 

vstopa/izstopa 

- seznam 

kamer, 

evidence 

prekinitev 

snemanja, 

uporabe, 

posredovanja 

in brisanja 

videoposnetko

v 

Ravnateljica, 

pooblaščeni 

zaposleni in 

sodelavci 

RIVAla,  

- organi 

pristojni za 

odkrivanje 

in pregon 

kaznivih 

dejanj,  

-drugi 

uporabniki 

skladno z 

Zakonom o 

varstvu 

osebnih 

podatkov 

7 dni, 

razen v 

primeru 

posnetkov 

evetualnih 

sumljivih 

dogodkov, 

ki kršijo 

zakonodaj

o in akte 

zavoda, ki 

se 

praviloma 

hranijo do 

prihoda 

policije 

Razvidno iz 

Pravilnika o 

videonadzor

nim sistemu 

in 

Pravilnika o 

zavarovanju 

osebnih 

podatkov 

Ravnateljica  

25. Evidenca 

privolitev 

(objava 

rezultatov, 

fotografij,..

) 

Privolitev 

staršev in 

polnoletnih 

dijakov 

Objava 

rezultatov, 

fotografij,.. 

Dijaki Rezultati, 

fotografije 

Ravnateljica, 

tajnik ŠMK, 

svetovalna 

delavka, 

svetovalna 

delavka 

Ni Do 

zaključka 

izobraževa

nja otroka 

(privolitev 

uničimo 

po 

zaključku 

šolanja oz. 

izbrisu 

Razvidno iz 

Pravilnika o 

VOP 

Ravnateljica Papirna 

oblika 

26. Evidenca 

šolske 

malice 

17. člen 

Zakona o 

šolski 

prehrani 

(ZšolPre-1) 

Za potrebe 

organizacije 

šolske 

prehrane in 

uveljavljanj

a oz. 

priznavanja 

pravic 

dijakov do 

subvencioni

Dijaki, 

prijavljeni 

na šolsko 

prehrano 

in njihove 

starše oz. 

skrbniki 

Podatki 

dijakov in 

starši oz. 

skrbniki 

(17/1ZŠolPre-

1) 

Pooblaščeni 

zaposlenci in 

obdelovalci 

podatkov v 

eAsistentu 

Organizatori

ca šolske 

prehrane in 

MIZŠ 

5 let od 

zaključka 

vsakega 

šolskega 

leta, v 

katerem je 

dijak 

upravičen 

do 

prehrane 

Razvidno iz 

Pravilnika o 

zavarovanju 

osebnih 

podatkov 

Ravnateljica eAsistent 
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rane šolske 

prehrane ter 

za potrebe 

statističnih 

analiz 

(identiteta 

posameznik

a ne sme biti 

razvidna) 

 

 


