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Evidenca dejavnosti obdelav – zbirke osebnih podatkov  
 
 
 

Varstvo osebnih podatkov – evidenca dejavnosti obdelav osebnih podatkov 
 

 
 
 
 
 
 
Podatki o zavezancu (upravljavcu) 

Naziv ali ime Društvo za zmanjševanje škode zaradi drog STIGMA 

Naslov Hacquetova ulica 9, Ljubljana 

Elektronska pošta  drustvo.stigma@siol.net 

Telefon +386 1 430 12 05 

 
 
Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov, če je imenovana 

Naziv ali ime Patricija Stariha 

Naslov  

Elektronska pošta  dpo.stigma@gmail.com 

 
 
 

Odobril (ime 
priimek, podpis) 

Borut Bah  

Datum  
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Naziv zbirke – 01 Evidenca dokumentarnega gradiva 
Namen obdelave osebnih 
podatkov 

Opravljanje del in nalog društva 

Pravna podlaga za obdelavo 
osebnih podatkov 

Zakon o dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih 

Kategorije posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni 
podatki v zbirki 

Stranke v postopkih, ki jih vodi društvo 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Številka zadeve (klasifikacijski znak), signirni znak, opis zadeve - kratka vsebina, subjekt, stanje zadeve, datum 
začetka zadeve, rok hrambe; zveza, če obstaja 

Kategorije uporabnikov, ki so 
jim bili ali jim bodo razkriti 
osebni podatki  

Pooblaščeni delavci društva ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno 
uredbo o varstvu podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih 
podatkov 

Informacije o prenosih osebnih 
podatkov v tretjo državo ali 
mednarodno organizacijo 

Ni iznosa 

Rok hrambe Skladno s klasifikacijskim načrtom, oziroma glede na zakonske zahteve 
Splošen opis varovanja zbirke 
osebnih podatkov 

Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je opredeljen v dokumentu Pravilnik o varstvu 
osebnih podatkov. 

 

Naziv zbirke - 02 Evidenca izplačil izvajalcem po podjemnih pogodbah 
Namen obdelave osebnih 
podatkov 

Izplačilo izvajalcem po podjemnih pogodbah 

Pravna podlaga za obdelavo 
osebnih podatkov 

Pogodba 

Kategorije posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni 
podatki v zbirki 

Izvajalci del 
  

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime in priimek, prebivališče, davčna številka, številka transakcijskega računa, predmet pogodbe, znesek 
izplačila. 

Kategorije uporabnikov, ki so Pooblaščeni delavci društva ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno 
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jim bili ali jim bodo razkriti 
osebni podatki  

uredbo o varstvu podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih 
podatkov 

Informacije o prenosih osebnih 
podatkov v tretjo državo ali 
mednarodno organizacijo 

Ni iznosa 

Rok hrambe 10 let 
Splošen opis varovanja zbirke 
osebnih podatkov 

Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je opredeljen v dokumentu Pravilnik o varstvu 
osebnih podatkov. 

 

Naziv zbirke - 03 Evidenca o izrabi delovnega časa 
Namen obdelave osebnih 
podatkov 

Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja ter uveljavljanje pravic iz sistema socialnega 
zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega 
nadzora 

Pravna podlaga za obdelavo 
osebnih podatkov 

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti 

Kategorije posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni 
podatki v zbirki 

Zaposleni delavci 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime in priimek, enotna matična številka občana (EMŠO), šifra zaposlenega, saldo ur, registracija dogodkov 

Kategorije uporabnikov, ki so 
jim bili ali jim bodo razkriti 
osebni podatki  

Pooblaščeni delavci društva ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno 
uredbo o varstvu podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih 
podatkov 

Informacije o prenosih osebnih 
podatkov v tretjo državo ali 
mednarodno organizacijo 

Ni iznosa 

Rok hrambe Trajno 
Splošen opis varovanja zbirke 
osebnih podatkov 

Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je opredeljen v dokumentu Pravilnik o varstvu 
osebnih podatkov. 

 

Naziv zbirke - 04 Evidenca o stroških dela 
Namen obdelave osebnih 
podatkov 

Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač in nadomestil plač, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega 
zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega 
nadzora. 

Pravna podlaga za obdelavo Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti 
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osebnih podatkov 

Kategorije posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni 
podatki v zbirki 

Zaposleni delavci 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime, priimek, rojstni podatek, delovno mesto, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka 

Kategorije uporabnikov, ki so 
jim bili ali jim bodo razkriti 
osebni podatki  

Pooblaščeni delavci društva ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno 
uredbo o varstvu podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih 
podatkov 

Informacije o prenosih osebnih 
podatkov v tretjo državo ali 
mednarodno organizacijo 

Ni iznosa 

Rok hrambe Trajno 
Splošen opis varovanja zbirke 
osebnih podatkov 

Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je opredeljen v dokumentu Pravilnik o varstvu 
osebnih podatkov. 

 

Naziv zbirke - 05 Evidenca o usposabljanjih za varno delo 
Namen obdelave osebnih 
podatkov 

Vodenje evidence o opravljenih usposabljanjih za varno delo 

Pravna podlaga za obdelavo 
osebnih podatkov 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu 

Kategorije posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni 
podatki v zbirki 

Zaposleni 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime in priimek, datum opravljenega usposabljanja 

Kategorije uporabnikov, ki so 
jim bili ali jim bodo razkriti 
osebni podatki  

Pooblaščeni delavci društva ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno 
uredbo o varstvu podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih 
podatkov 

Informacije o prenosih osebnih 
podatkov v tretjo državo ali 
mednarodno organizacijo 

Ni iznosa 

Rok hrambe Trajno 
Splošen opis varovanja zbirke 
osebnih podatkov 

Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je opredeljen v dokumentu Pravilnik o varstvu 
osebnih podatkov. 
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Naziv zbirke - 06 Evidenca o usposobljenosti zaposlenih za varstvo pred požarom 
Namen obdelave osebnih 
podatkov 

Vodenje evidence o usposobljenosti zaposlenih za varstvo pred požarom 

Pravna podlaga za obdelavo 
osebnih podatkov 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu,  
Zakon o varstvu pred požarom 

Kategorije posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni 
podatki v zbirki 

Zaposleni 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime in priimek usposobljenega javnega uslužbenca 

Kategorije uporabnikov, ki so 
jim bili ali jim bodo razkriti 
osebni podatki  

Pooblaščeni delavci društva ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno 
uredbo o varstvu podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih 
podatkov 

Informacije o prenosih osebnih 
podatkov v tretjo državo ali 
mednarodno organizacijo 

Ni iznosa 

Rok hrambe Trajno 
Splošen opis varovanja zbirke 
osebnih podatkov 

Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je opredeljen v dokumentu Pravilnik o varstvu 
osebnih podatkov. 

 

Naziv zbirke - 07 Evidenca o zaposlenih delavcih 
Namen obdelave osebnih 
podatkov 

Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega 
zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega 
nadzora. 

Pravna podlaga za obdelavo 
osebnih podatkov 

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti 

Kategorije posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni 
podatki v zbirki 

Zaposleni delavci 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime, priimek, rojstni podatek, delovno mesto, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka 

Kategorije uporabnikov, ki so 
jim bili ali jim bodo razkriti 
osebni podatki  

Pooblaščeni delavci društva ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno 
uredbo o varstvu podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih 
podatkov 



6 
 

Informacije o prenosih osebnih 
podatkov v tretjo državo ali 
mednarodno organizacijo 

Ni iznosa 

Rok hrambe Trajno 
Splošen opis varovanja zbirke 
osebnih podatkov 

Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je opredeljen v dokumentu Pravilnik o varstvu 
osebnih podatkov. 

 

Naziv zbirke - 08 Evidenca oddanih vprašanj preko spletnih strani društva 
Namen obdelave osebnih 
podatkov 

Obravnava vprašanj oddanih preko spletne strani in odgovarjanje na vprašanja 

Pravna podlaga za obdelavo 
osebnih podatkov 

Privolitev 

Kategorije posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni 
podatki v zbirki 

Pošiljatelji e-sporočil 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime in priimek, e-pošta 

Kategorije uporabnikov, ki so 
jim bili ali jim bodo razkriti 
osebni podatki  

Pooblaščeni delavci društva ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno 
uredbo o varstvu podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih 
podatkov 

Informacije o prenosih osebnih 
podatkov v tretjo državo ali 
mednarodno organizacijo 

Ni iznosa 

Rok hrambe 5 let oziroma do preklica privolitve 
Splošen opis varovanja zbirke 
osebnih podatkov 

Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je opredeljen v dokumentu Pravilnik o varstvu 
osebnih podatkov. 

 

Naziv zbirke - 09 Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov 
Namen obdelave osebnih 
podatkov 

Vodenje evidence preventivnih pregledov 

Pravna podlaga za obdelavo 
osebnih podatkov 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu 

Kategorije posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni 
podatki v zbirki 

Zaposleni 
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Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime in priimek, datum opravljenega zdravstvenega pregleda, trajanje veljavnosti zdravstvenega pregleda in 
datum naslednjega zdravstvenega pregleda 

Kategorije uporabnikov, ki so 
jim bili ali jim bodo razkriti 
osebni podatki  

Pooblaščeni delavci društva ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno 
uredbo o varstvu podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih 
podatkov 

Informacije o prenosih osebnih 
podatkov v tretjo državo ali 
mednarodno organizacijo 

Ni iznosa 

Rok hrambe Trajno 
Splošen opis varovanja zbirke 
osebnih podatkov 

Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je opredeljen v dokumentu Pravilnik o varstvu 
osebnih podatkov. 

 

Naziv zbirke - 10 Evidenca oseb, ki potrebujejo administrativno pomoč društva 
Namen obdelave osebnih 
podatkov 

Administrativna pomoč strankam društva (priprava dokumentacije, prošenj, urejanje statusov,…) 

Pravna podlaga za obdelavo 
osebnih podatkov 

Privolitev 

Kategorije posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni 
podatki v zbirki 

Osebe, ki potrebujejo administrativno pomoč društva 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime in priimek, kontaktni podatki 

Kategorije uporabnikov, ki so 
jim bili ali jim bodo razkriti 
osebni podatki  

Pooblaščeni delavci društva ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno 
uredbo o varstvu podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih 
podatkov 

Informacije o prenosih osebnih 
podatkov v tretjo državo ali 
mednarodno organizacijo 

Ni iznosa 

Rok hrambe 5 let oziroma do preklica privolitve 
Splošen opis varovanja zbirke 
osebnih podatkov 

Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je opredeljen v dokumentu Pravilnik o varstvu 
osebnih podatkov. 

 

Naziv zbirke - 11 Zbirka podatkov o prostovoljcih 
Namen obdelave osebnih 
podatkov 

Opravljanje del v okviru storitev, ki jih izvaja društvo 
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Pravna podlaga za obdelavo 
osebnih podatkov 

Pogodba 

Kategorije posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni 
podatki v zbirki 

Prostovoljci, ki opravljajo delo v okviru storitev, ki jih izvaja društvo 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime priimek, naslov, e-pošta, telefon, izobrazba, datum rojstva, davčna, TRR 

Kategorije uporabnikov, ki so 
jim bili ali jim bodo razkriti 
osebni podatki  

Pooblaščeni delavci društva ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno 
uredbo o varstvu podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih 
podatkov 

Informacije o prenosih osebnih 
podatkov v tretjo državo ali 
mednarodno organizacijo 

Ni iznosa 

Rok hrambe 10 let 
Splošen opis varovanja zbirke 
osebnih podatkov 

Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je opredeljen v dokumentu Pravilnik o varstvu 
osebnih podatkov. 

 

Naziv zbirke - 12 Zbirka podatkov o osebah, ki izvajajo družbeno koristna dela 
Namen obdelave osebnih 
podatkov 

Opravljanje del v okviru storitev, ki jih izvaja društvo 

Pravna podlaga za obdelavo 
osebnih podatkov 

Pogodba 

Kategorije posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni 
podatki v zbirki 

Osebe, ki opravljajo družbeno koristna dela v okviru storitev, ki jih izvaja društvo 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime priimek, naslov, EMŠO,  davčna, TRR 

Kategorije uporabnikov, ki so 
jim bili ali jim bodo razkriti 
osebni podatki  

Pooblaščeni delavci društva ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno 
uredbo o varstvu podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih 
podatkov 

Informacije o prenosih osebnih 
podatkov v tretjo državo ali 
mednarodno organizacijo 

Ni iznosa 

Rok hrambe 10 let 
Splošen opis varovanja zbirke 
osebnih podatkov 

Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je opredeljen v dokumentu Pravilnik o varstvu 
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osebnih podatkov. 

 

Naziv zbirke - 13 Zbirka podatkov o osebah, ki so prejemniki pomoči KARITAS 
Namen obdelave osebnih 
podatkov 

Razdeljevanje pomoči - KARITAS 

Pravna podlaga za obdelavo 
osebnih podatkov 

Privolitev 

Kategorije posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni 
podatki v zbirki 

Fizične osebe – prejemniki pomoči KARITAS 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime in priimek, kontaktni podatki 

Kategorije uporabnikov, ki so 
jim bili ali jim bodo razkriti 
osebni podatki  

Pooblaščeni delavci društva ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno 
uredbo o varstvu podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih 
podatkov 

Informacije o prenosih osebnih 
podatkov v tretjo državo ali 
mednarodno organizacijo 

Ni iznosa 

Rok hrambe 5 let oziroma do preklica privolitve 
Splošen opis varovanja zbirke 
osebnih podatkov 

Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je opredeljen v dokumentu Pravilnik o varstvu 
osebnih podatkov. 

 

Naziv zbirke - 14 Evidenca o prihodih in odhodih 
Namen obdelave osebnih 
podatkov 

Spremljanje fizičnih oseb – obiskovalcev varne hiše 

Pravna podlaga za obdelavo 
osebnih podatkov 

Zakon o varstvu osebnih podatkov  

Kategorije posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni 
podatki v zbirki 

Obiskovalci varne hiše 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime in priimek, kontaktni podatki, osebna identifikacija 

Kategorije uporabnikov, ki so 
jim bili ali jim bodo razkriti 
osebni podatki  

Pooblaščeni delavci društva ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno 
uredbo o varstvu podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih 
podatkov 
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Informacije o prenosih osebnih 
podatkov v tretjo državo ali 
mednarodno organizacijo 

Ni iznosa 

Rok hrambe 5 let 
Splošen opis varovanja zbirke 
osebnih podatkov 

Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je opredeljen v dokumentu Pravilnik o varstvu 
osebnih podatkov. 

 

Naziv zbirke - 15 Evidenca o sledljivosti aktivnosti pri delu v varni hiši 
Namen obdelave osebnih 
podatkov 

Vodenja dnevnika aktivnosti pri posameznih prebivalcih v varni hiši z namenom upravljanja in nudenja podpore 
in pomoči. 

Pravna podlaga za obdelavo 
osebnih podatkov 

Pogodba 

Kategorije posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni 
podatki v zbirki 

Uporabniki storitev varne hiše 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Šifra uporabnika, aktivnost 

Kategorije uporabnikov, ki so 
jim bili ali jim bodo razkriti 
osebni podatki  

Pooblaščeni delavci društva ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno 
uredbo o varstvu podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih 
podatkov 

Informacije o prenosih osebnih 
podatkov v tretjo državo ali 
mednarodno organizacijo 

Ni iznosa 

Rok hrambe 1 leto po zaključeni pogodbi 
Splošen opis varovanja zbirke 
osebnih podatkov 

Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je opredeljen v dokumentu Pravilnik o varstvu 
osebnih podatkov. 

 

Naziv zbirke - 16 Evidenca uporabnikov varne hiše 
Namen obdelave osebnih 
podatkov 

Vodenja seznama uporabnikov storitev varne hiše 

Pravna podlaga za obdelavo 
osebnih podatkov 

Pogodba 

Kategorije posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni 
podatki v zbirki 

Uporabniki storitev varne hiše 
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Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime in priimek, naslov, zdravstveni podatki, kontaktni podatki, šifra uporabnika  

Kategorije uporabnikov, ki so 
jim bili ali jim bodo razkriti 
osebni podatki  

Pooblaščeni delavci društva ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno 
uredbo o varstvu podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih 
podatkov 

Informacije o prenosih osebnih 
podatkov v tretjo državo ali 
mednarodno organizacijo 

Ni iznosa 

Rok hrambe 10 let 
Splošen opis varovanja zbirke 
osebnih podatkov 

Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je opredeljen v dokumentu Pravilnik o varstvu 
osebnih podatkov. 

 

Naziv zbirke - 17 Zbirka študentov in dijakov, ki opravljajo prakso v društvu 
Namen obdelave osebnih 
podatkov 

Opravljanje prakse v okviru storitev, ki jih izvaja društvo 

Pravna podlaga za obdelavo 
osebnih podatkov 

Pogodba 

Kategorije posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni 
podatki v zbirki 

Študenti in dijaki, ki opravljajo prakso v okviru storitev, ki jih izvaja društvo 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime priimek, naslov, e-pošta, telefon, izobrazba, datum rojstva, davčna, TRR 

Kategorije uporabnikov, ki so 
jim bili ali jim bodo razkriti 
osebni podatki  

Pooblaščeni delavci društva ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno 
uredbo o varstvu podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih 
podatkov 

Informacije o prenosih osebnih 
podatkov v tretjo državo ali 
mednarodno organizacijo 

Ni iznosa 

Rok hrambe 10 let 
Splošen opis varovanja zbirke 
osebnih podatkov 

Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je opredeljen v dokumentu Pravilnik o varstvu 
osebnih podatkov. 

 

Naziv zbirke - 18 Evidenca o članih društva 
Namen obdelave osebnih 
podatkov 

Vodenje seznama članov društva 
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Pravna podlaga za obdelavo 
osebnih podatkov 

Zakon o društvih 
Statut društva 
Pristopna izjava 

Kategorije posameznikov, na 
katere se nanašajo osebni 
podatki v zbirki 

Člani društva 

Vrste osebnih podatkov v zbirki Ime priimek, kontaktni podatki 

Kategorije uporabnikov, ki so 
jim bili ali jim bodo razkriti 
osebni podatki  

Pooblaščeni delavci društva ter drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno 
uredbo o varstvu podatkov, ki so na podlagi ustrezne pravne podlage pooblaščeni za dostop do osebnih 
podatkov 

Informacije o prenosih osebnih 
podatkov v tretjo državo ali 
mednarodno organizacijo 

Ni iznosa 

Rok hrambe Trajno 
Splošen opis varovanja zbirke 
osebnih podatkov 

Opis tehničnih, logičnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov je opredeljen v dokumentu Pravilnik o varstvu 
osebnih podatkov. 

 


