REPUBLIKA SLOVENIJA
CENTER ZA SOCIALNO DELO RAVNE NA KOROŠKEM
Gozdarska po 17,2390 Ravne na Koroškem

INTERNI SEZNAM KATALOGOV ZBIRK OSEBNIH PODATKOV
1.
Katalog evidence zaposlenega delavca (Katalog evidence o kadrih)
2.
Katalog evidence o plači zaposlenega delavca
3.
Katalog evidence o poškodbah pri delu
4.
Katalog evidence o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja
---------------------------------------------------------------------------------------------5.
Katalog zbirke podatkov o storitvah
6.
Katalog zbirke podatkov o denarnih socialnih pomočeh
7.
Katalog zbirke podatkov o pomočeh posamezniku
8.
Katalog zbirke podatkov o oprostitvah pri plačilu storitev
9.
Katalog zbirke podatkov o izvajalcih socialno varstvene dejavnosti
10.
Katalog zbirke podatkov o financiranju socialno varstvene dejavnosti
---------------------------------------------------------------------------------------------11.
Katalog evidence o porodniškem dopustu
12.
Katalog evidence o očetovskem dopustu
13.
Katalog evidence o dopustu za nego in varstvo otroka
14.
Katalog evidence o posvojiteljskem dopustu
15.
Katalog evidence o prenesenem dopustu
16.
Katalog evidence o porodniškem nadomestilu
17.
Katalog evidence o očetovskem nadomestilu
18.
Katalog evidence o nadomestilu za nego in varstvo otroka
19.
Katalog evidence o posvojiteljskem nadomestilu
20.
Katalog evidence o dobroimetju
21.
Katalog evidence o krajšem delovnem času zaradi nege in varstva otroka
22.
Katalog evidence o starševskem dodatku
23.
Katalog evidence o pomoč ob rojstvu otroka
24.
Katalog evidence o otroškem dodatku
25.
Katalog evidence o dodatku za veliko družino
26.
Katalog evidence o dodatku za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo
27.
Katalog evidence o delnem plačilu za izgubljeni dohodek
28.
Katalog evidence o zavarovancih za starševsko varstvo
29.
Katalog evidence o rejnikih
30.
Katalog evidence o rejniških družinah
31.
Katalog evidence o sklenjenih rejniških pogodbah
32.
Katalog evidence o rejencih
33.
Katalog evidence o bioloških družinah rejencev
34.
Katalog evidence o rejninah
1. Katalog evidence o zaposlenih delavcih
(Katalog evidence o kadrih)
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1. Naziv zbirke podatkov:
Evidenca o zaposlenih delavcih
2. Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:
Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, št. 17/90, RS - stari št. 10/91, RS št. 17/91, RS št.
13/93, 66/93 in 65/00 - ZZPPZ), 7. člen
4.Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Zaposleni na Centru za socialno delo Ravne na Koroškem
5. Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
ime in priimek
enotna matična številka občana
davčna številka
kraj, občina in država rojstva
stalno in začasno prebivališče
kraj dela
poklic
šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, (strokovni profil, specialnost)
delovno mesto
delovni čas (ur tedensko)
zavarovalna doba
oblika delovnega razmerja (za določen ali nedoločen čas)
invalidnost
ime drugega delodajalca, pri katerem je delavec zaposlen
ukvarjanje z dopolnilnim delom
datum sklenitve delovnega razmerja
datum prenehanja delovnega razmerja
razlog prenehanja delovnega razmerja
dejavnost organizacije (šifra)
6. Namen obdelave:
Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic
posameznika, na katerega se podatki nanašajo.
7. Rok hrambe:
Zaposleni na Centru za socialno delo Ravne na Koroškem
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8. Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:
pooblaščeni delavci CSD Ravne na Koroškem in računovodja
drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le direktorica Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec centra za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Računovodja CSD in direktorica
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2. Katalog evidence o plači zaposlenega delavca
1. Naziv zbirke podatkov:
Evidenca o plači zaposlenega delavca
2. Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:
Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, št. 17/90, RS - stari št. 10/91, RS št. 17/91, RS št.
13/93, 66/93 in 65/00 - ZZPPZ), 12. člen
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Zaposleni na Centru za socialno delo Ravne na Koroškem
5. Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
osebni podatki:
a) ime in priimek
b) enotna matična številka občana
c) davčna številka
č) poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost
d) delovno mesto
e) delovni čas (ur tedensko)
f) zavarovalna doba
g) dejavnost organizacije (šifra)
podatki o delovnem času:
a) možno število ur (s polnim ali krajšim delovnim časom)
b) skupaj opravljene ure: dejansko opravljene ure, ure čakanja na delo, ure ustavitve zaradi stavke
c) skupaj neopravljene ure
č) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme organizacije:
ure letnega dopusta
ure počitka ob praznikih
ure odsotnosti z nadomestilom plače
ure za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
ure začasne nezmožnosti za delo v breme organizacije
drugo
d) neopravljene ure z nadomestilom plače v breme drugih
e) skupaj neopravljene ure z nadomestilom plače v breme zavoda za zdravstveno zavarovanje: ure začasne
nezmožnosti za delo, ure porodniškega dopusta in skrajšanega delovnega časa staršev z otrokom
f) neopravljene ure brez nadomestila plače
g) ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa
podatki o plačah:
a)
izplačane plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo
b)
plače iz dobička
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c)
č)
d)
e)
f)

neto plače: za delo s polnim ali krajšim delovnim časom, za nadurno delo
nadomestilo neto plače v breme organizacije: za začasno nezmožnost za delo, druga nadomestila
nadomestila neto plače v breme drugih
neto plače iz dobička
prejemki delavca: za solidarnostne pomoči, odpravnino, jubilejne nagrade, regres, drugo.

delovna mesta s povečanjem zavarovalne dobe:
a)
b)
c)

število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem
število ur dela, za katero se šteje zavarovalna doba s povečanjem po posebnem statusu zavarovanca
odstotek povečanja

6. Namen obdelave:
Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač
7. Rok hrambe:
Podatki se hranijo trajno
8. Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:
- pooblaščeni delavci CSD in računovodja
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le direktorica Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Računovodja CSD
3. Katalog evidence o poškodbah pri delu
1. Naziv zbirke podatkov:
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Evidenca o poškodbah pri delu
2. Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:
Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, št. 17/90, RS - stari št. 10/91, RS št. 17/91, RS št.
13/93, 66/93 in 65/00 - ZZPPZ), 16. člen
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Zaposleni na Centru za socialno delo Ravne na Koroškem, ki so se poškodovali pri delu
5. Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
osebni podatki:
ime in priimek, enotna matična številka občana, davčna številka, kraj rojstva, stalno prebivališče in naslov, poklic,
šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost, delovno mesto, delovni čas (v urah na teden),
zavarovalna doba, dejavnost organizacije (šifra)
podatki o poškodovanem delavcu:
a) delo, ki ga opravljal ob nezgodi
b) koliko ur je delal tistega dne
c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat
d) narava poškodbe
e) poškodovani del telesa
f) ali je bila poškodba smrtna
g) podlaga zavarovanja.
podatki o poškodbi pri delu:
a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva
b) kje se je pripetila nesreča: na delovnem mestu, na redni poti od stanovanja do kraja dela, na redni poti od
kraja dela domov, na službenem potovanju, drugo
c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo
d) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod
e) ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu
f) vir nesreče
g) vzrok nesreče
h) ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen
i) uporaba osebnih varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena
oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu
6. Namen obdelave:
Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
7. Rok hrambe:
Podatki se hranijo trajno
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8. Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:
- pooblaščeni delavci CSD
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Računovodja CSD

4. Katalog evidence o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja
1.

Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja
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2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:

Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o evidencah na področju dela (Ur. l. SFRJ, št. 17/90, št. 17/90, RS - stari št. 10/91, RS št. 17/91, RS št.
13/93, 66/93 in 65/00 - ZZPPZ), 47. člen
4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

- delavci invalidi dela, ki uveljavljajo pri organizaciji pravice iz preostale delovne zmožnosti
- delavci, katerih delovna zmožnost je spremenjena ali je pri njih neposredna nevarnost, da nastane invalidnost.
5. Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
podatki o zavarovancu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

ime in priimek
enotna matična številka občana
spol
datum rojstva
stalno prebivališče in naslov (kraj, občina)
poklic
šolska izobrazba
podlaga zavarovanja, sektor (družbeni, zadružni, mešani, zasebni)

datum priznanja pravice
datum začetka uveljavljanja pravice
vrsta pravice, ki se uveljavlja
datum prenehanja pravice
6.

Namen obdelave:

Urejanje pravic delavcev iz invalidskega zavarovanja
7.

Rok hrambe:

Podatki se hranijo trajno
8.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:
- pooblaščeni delavci CSD
- Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
11. Splošen opis zavarovanja:
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Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Računovodja CSD

5. Katalog zbirke podatkov o storitvah
1. Naziv zbirke podatkov:
Zbirka podatkov o storitvah
2. Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:
Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
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5216125 ( poslovni register)
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92, 42/94 – odločba US, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01, 110/02 ZIRS, 2/04 in 7/04 - popr.), 110. člen
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni
v zbirki:
Upravičenci do storitev
5. Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
- ime in priimek upravičenca in njegovega zakonitega zastopnika
- rojstni podatki
- spol
- enotna matična številka občana
- podatki o državljanstvu
- podatki o dovoljenju za prebivanje tujca
- podatki o prebivališču
- podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja: število družinskih članov, tip družine, razmerje do vlagatelja
- podatki o gospodinjstvu
- podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti: zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost
- podatki o statusu: podatki o šolanju, o zaposlitvi, o upokojitvi, drugo
- podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti
- podatki o plačah in drugih dohodkih in prejemkih
- podatki o premoženju
- podatki o socialnih stiskah in težavah posameznikov, družin in skupin prebivalstva
- podatki o oprostitvi pri plačilu storitev
- podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje
6. Namen obdelave:
- za potrebe zavoda oz. zasebnika, ki opravlja socialno varstveno dejavnost
- za potrebe znanstveno raziskovalnega dela - identiteta oseb ne sme biti razvidna
7. Rok hrambe:
Podatki se hranijo 10 let po prenehanju pravice
8. Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:
- pooblaščeni delavci CSD
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o socialnem
varstvu
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države
Podatki se ne iznašajo v tretje države
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11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Strokovni delavci CSD

6. Katalog zbirke podatkov o denarnih socialnih pomočeh

1.

Naziv zbirke podatkov:

Zbirka podatkov o denarnih socialnih pomočeh
2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:

Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
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Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92, 42/94 – odločba US, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01, 110/02 ZIRS, 2/04 in 7/04 - popr.), 110. člen
4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Upravičenci do denarnih socialnih pomoči
5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:

- ime in priimek upravičenca in njegovega zakonitega zastopnika
- rojstni podatki
- spol
- enotna matična številka občana
- podatki o državljanstvu
- podatki o dovoljenju za prebivanje tujca
- podatki o prebivališču
- podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja: število družinskih članov, tip družine, razmerje do vlagatelja
- podatki o gospodinjstvu
- podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti: zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost
- podatki o statusu: podatki o šolanju, o zaposlitvi, o upokojitvi, drugo
- podatki o izobrazbi
- podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti
- podatki o plačah in drugih dohodkih in prejemkih
- podatki o premoženju
- podatki o socialnih stiskah in težavah posameznikov, družin in skupin prebivalstva
- podatki o oprostitvi pri plačilu
- davčna številka
- številka tekočega računa oz. drugega računa
- podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje
6.

Namen obdelave:

- za potrebe zavoda oz. zasebnika, ki opravlja socialno varstveno dejavnost
- za potrebe znanstveno raziskovalnega dela - identiteta oseb ne sme biti razvidna
7.

Rok hrambe:

Podatki se hranijo 10 let po prenehanju pravice
8.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
9.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:

- pooblaščeni delavci CSD
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o
socialnem varstvu
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
11. Splošen opis zavarovanja:
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Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Strokovni delavci CSD

7. Katalog zbirke podatkov o drugih pomočeh posamezniku

1.

Naziv zbirke podatkov:

Zbirka podatkov o drugih pomočeh posamezniku
2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:

Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3.

Pravna podlaga za vzpostavitev zbirke podatkov:

Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92, 42/94 – odločba US, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01, 110/02 ZIRS, 2/04 in 7/04 - popr.), 110. člen
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4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Upravičenci do drugih pomoči
5. Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
- ime in priimek upravičenca in njegovega zakonitega zastopnika
- rojstni podatki
- spol
- enotna matična številka občana
- podatki o državljanstvu
- podatki o dovoljenju za prebivanje tujca
- podatki o prebivališču
- podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja: število družinskih članov, tip družine, razmerje do vlagatelja
- podatki o gospodinjstvu
- podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti: zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost
- podatki o statusu: podatki o šolanju, o zaposlitvi, o upokojitvi, drugo
- podatki o izobrazbi
- podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti
- podatki o plačah in drugih dohodkih in prejemkih
- podatki o premoženju
- podatki o socialnih stiskah in težavah posameznikov, družin in skupin prebivalstva
- podatki o oprostitvi pri plačilu storitev
- davčna številka
- številka tekočega oziroma drugega računa
- podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje
6.

Namen obdelave:

- za potrebe zavoda oz. zasebnika, ki opravlja socialno varstveno dejavnost
- za potrebe znanstveno raziskovalnega dela - identiteta oseb ne sme biti razvidna
7.

Rok hrambe:

Podatki se hranijo 10 let po prenehanju pravice
8.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:
- pooblaščeni delavci CSD
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o
socialnem varstvu
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
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delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Strokovni delavec CSD
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8. Katalog zbirke podatkov o oprostitvah pri plačilu storitev

1.

Naziv zbirke podatkov:

Zbirka podatkov o oprostitvah pri plačilu storitev
2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:

Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih zbirke podatkov:
Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92, 42/94 – odločba US, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01, 110/02 ZIRS, 2/04 in 7/04 - popr.), 110. člen
4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Upravičenci do oprostitev pri plačilu storitev
5. Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
- ime in priimek upravičenca in njegovega zakonitega zastopnika
- rojstni podatki
- spol
- enotna matična številka občana
- podatki o državljanstvu
- podatki o dovoljenju za prebivanje tujca
- podatki o prebivališču
- podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja: število družinskih članov, tip družine, razmerje do vlagatelja
- podatki o gospodinjstvu
- podatki, ki se nanašajo na vrsto življenjske skupnosti: zakonska zveza ali izvenzakonska skupnost
- podatki o statusu: podatki o šolanju, o zaposlitvi, o upokojitvi, drugo
- podatki o izobrazbi
- podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti
- podatki o plačah in drugih dohodkih in prejemkih
- podatki o premoženju
- podatki o socialnih stiskah in težavah posameznikov, družin in skupin prebivalstva
- podatki o oprostitvi pri plačilu storitev
- davčna številka
- številka tekočega oziroma drugega računa
- podatki, ki se nanašajo na stanovanjske in bivalne pogoje
6. Namen obdelave:
- za potrebe zavoda oz. zasebnika, ki opravlja socialno varstveno dejavnost
- za potrebe znanstveno raziskovalnega dela - identiteta oseb ne sme biti razvidna
7.

Rok hrambe:

Podatki se hranijo 10 let po preteku pravice
8.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:
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Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
9.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:

- pooblaščeni delavci CSD
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o
socialnem varstvu
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov iz tretjega odstavka 5.člena
Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Strokovni delavec CSD
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9. Katalog zbirke podatkov o izvajalcih socialno varstvene dejavnosti
1. Naziv zbirke podatkov:
Zbirka podatkov o izvajalcih socialno varstvene dejavnosti
2. Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:
Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92, 42/94 – odločba US, 1/99, 41/00, 36/00, 64/00 in 26/01, 110/02ZIRD, 2/04 in 7/04-popr.), 110. člen
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni
zbirki:
Izvajalci socialno varstvene dejavnosti
5. Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
Če je izvajalec socialno varstvene dejavnosti zasebnik, zbirka vsebuje osebne podatke iz registra zasebnikov

6. Namen obdelave:
- Za potrebe zavoda oz. zasebnika, ki opravlja socialno varstveno dejavnost
- Za potrebe znanstveno raziskovalnega dela - identiteta ne sme biti razvidna
7. Rok hrambe:
Podatki se izbrišejo z dnem izbrisa zasebnika iz registra zasebnikov
8. Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:
-

pooblaščeni delavci CSD
drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)

10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
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12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Strokovni delavec CSD
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10. Katalog zbirke podatkov o financiranju socialno varstvene dejavnosti

1. Naziv zbirke podatkov:
Zbirka podatkov o financiranju socialno varstvenih dejavnosti
2. Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:
Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92, 42/94 – odločba US, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01, 110/02 ZIRD, 2/04 in 7/04 - popr.), 110. člen
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Financerji socialno varstvene dejavnosti
5. Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
Če je financer socialno varstvene dejavnosti fizična oseba, zbirka vsebuje naslednje osebne podatke:
-

ime in priimek
enotna matična številka občana
davčna številka
rojstni podatki
podatki o prebivališču

6. Namen obdelave:
- za potrebe CSD, ki opravlja socialno varstveno dejavnost
- za potrebe znanstveno raziskovalnega dela - identiteta oseb ne sme biti razvidna
7. Rok hrambe:
Podatki se hranijo do preteka namena za katerega se zbirajo
8. Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:
- pooblaščeni delavci CSD, računovodja
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o
socialnem varstvu
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
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11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter
javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Strokovni delavec ter računovodja CSD

11. Katalog evidence o porodniškem dopustu
1. Naziv zbirke podatkov:
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Evidenca o porodniškem dopustu
2. Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:
Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Upravičenci do porodniškega dopusta in njihovi družinski člani
5. Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
- ime in priimek
- rojstni podatki
- spol
- enotna matična številka občana
- podatki o državljanstvu
- podatki o prebivališču
- podatki o šolanju
- podatki o zdravstvenem stanju
- podatke o zaposlitvi
- podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka
- podatki o dohodkih in premoženju
- davčna številka
- številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
6. Namen obdelave:
- za potrebe odločanja o višini in trajanju pravice do porodniškega dopusta
- za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike
- za znanstveno raziskovalne namene
- za potrebe statističnih raziskav - identiteta oseb ne sme biti razvidna
7. Rok hrambe:
Podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice
8. Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
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9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:
- pooblaščeni delavci CSD in ministrstva
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Strokovni delavec CSD

23

12. Katalog evidence o očetovskem dopustu
1.

Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o očetovskem dopustu
2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:

Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Upravičenci do očetovskega dopusta in njihovi družinski člani
5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:

- ime in priimek
- rojstni podatki
- spol
- enotna matična številka občana
- podatki o državljanstvu
- podatki o prebivališču
- podatki o šolanju
- podatki o zdravstvenem stanju
- podatke o zaposlitvi
- podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka
- podatki o dohodkih in premoženju
- davčna številka
- številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
6.

Namen obdelave:

- za potrebe odločanja o pravici do očetovskega dopusta
- za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike
- za znanstveno raziskovalne namene
- za potrebe statističnih raziskav - identiteta oseb ne sme biti razvidna
7.

Rok hrambe:

Podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice
8.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
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9.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:

- pooblaščeni delavci CSD in ministrstva
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Strokovni delavec CSD
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13. Katalog evidence o dopustu za nego in varstvo otroka

1.

Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o dopustu za nego in varstvo otroka
2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:

Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Upravičenci do dopusta za nego in varstvo otroka in njihovi družinski člani
5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:

- ime in priimek
- rojstni podatki
- spol
- enotna matična številka občana
- podatki o državljanstvu
- podatki o prebivališču
- podatki o šolanju
- podatki o zdravstvenem stanju
- podatke o zaposlitvi
- podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka
- podatki o dohodkih in premoženju
- davčna številka
- številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
6.

Namen obdelave:

- za potrebe odločanja o pravici do dopusta za nego in varstvo otroka
- za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike
- za znanstveno raziskovalne namene
- za potrebe statističnih raziskav - identiteta oseb ne sme biti razvidna
7.

Rok hrambe:

Podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice
8.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
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9.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:

- pooblaščeni delavci CSD
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Strokovni delavec CSD
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14. Katalog evidence o posvojiteljskem dopustu
1. Naziv zbirke podatkov:
Evidenca o posvojiteljskem dopustu
2. Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:
Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
Upravičenci do posvojiteljskega dopusta in njihovi družinski člani
5. Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
- ime in priimek
- rojstni podatki
- spol
- enotna matična številka občana
- podatki o državljanstvu
- podatki o prebivališču
- podatki o šolanju
- podatki o zdravstvenem stanju
- podatke o zaposlitvi
- podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka
- podatki o dohodkih in premoženju
- davčna številka
- številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
6. Namen obdelave:
- za potrebe odločanja o pravici do posvojiteljskega dopusta
- za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike
- za znanstveno raziskovalne namene
- za potrebe statističnih raziskav - identiteta oseb ne sme biti razvidna
7. Rok hrambe:
Podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice
8.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:
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Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS št. 86/04)
9.

Uporabniki osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki podatkov:

- pooblaščeni delavci CSD
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/03) in Zakonom o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Strokovni delavec CSD
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15. Katalog evidence o prenesenem dopustu
1.

Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o prenesenem dopustu
2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:

Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Upravičenci do prenesenega dopusta in njihovi družinski člani
5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:

- ime in priimek
- rojstni podatki
- spol
- enotna matična številka občana
- podatki o državljanstvu
- podatki o prebivališču
- podatki o šolanju
- podatki o zdravstvenem stanju
- podatke o zaposlitvi
- podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka
- podatki o dohodkih in premoženju
- davčna številka
- številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
6.

Namen obdelave:

- za potrebe odločanja o pravici do prenesenega dopusta
- za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike
- za znanstveno raziskovalne namene
- za potrebe statističnih raziskav - identiteta oseb ne sme biti razvidna
7.

Rok hrambe:

Podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice
8.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
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9.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:

- pooblaščeni delavci CSD
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Strokovni delavec CSD
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16. Katalog evidence o porodniškem nadomestilu
1.

Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o porodniškem nadomestilu
2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:

Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Upravičenci do porodniškega nadomestila in njihovi družinski člani
5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:

- ime in priimek
- rojstni podatki
- spol
- enotna matična številka občana
- podatki o državljanstvu
- podatki o prebivališču
- podatki o šolanju
- podatki o zdravstvenem stanju
- podatke o zaposlitvi
- podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka
- podatki o dohodkih in premoženju
- davčna številka
- številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
6.
7.

Namen obdelave:
za potrebe odločanja o pravici do porodniškega nadomestila
za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike
za znanstveno raziskovalne namene
za potrebe statističnih raziskav - identiteta oseb ne sme biti razvidna
Rok hrambe:

Podatki se hranijo trajno.
8.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
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9.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:

- pooblaščeni delavci CSD
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Strokovni delavec CSD
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17. Katalog evidence o očetovskem nadomestilu
1.

Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o očetovskem nadomestilu
2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:

Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Upravičenci do očetovskega nadomestila in njihovi družinski člani
5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:

- ime in priimek
- rojstni podatki
- spol
- enotna matična številka občana
- podatki o državljanstvu
- podatki o prebivališču
- podatki o šolanju
- podatki o zdravstvenem stanju
- podatke o zaposlitvi
- podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka
- podatki o dohodkih in premoženju
- davčna številka
- številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
6.

Namen obdelave:

- za potrebe odločanja o pravici do očetovskega nadomestila
- za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike
- za znanstveno raziskovalne namene
- za potrebe statističnih raziskav - identiteta oseb ne sme biti razvidna
7.

Rok hrambe:

Podatki se hranijo trajno
8.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
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9.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:

- pooblaščeni delavci CSD
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Strokovni delavec CSD
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18. Katalog evidence o nadomestilu za nego in varstvo otroka
1.

Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o nadomestilu za nego in varstvo otroka
2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:

Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Upravičenci do nadomestila za nego in varstvo otroka in njihovi družinski člani
5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:

- ime in priimek
- rojstni podatki
- spol
- enotna matična številka občana
- podatki o državljanstvu
- podatki o prebivališču
- podatki o šolanju
- podatki o zdravstvenem stanju
- podatke o zaposlitvi
- podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka
- podatki o dohodkih in premoženju
- davčna številka
- številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
6.

Namen obdelave:

- za potrebe odločanja o pravici do nadomestila za nego in varstvo otroka
- za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike
- za znanstveno raziskovalne namene
- za potrebe statističnih raziskav - identiteta oseb ne sme biti razvidna
7.

Rok hrambe:

Podatki se hranijo trajno
8.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
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9.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:

- pooblaščeni delavci CSD
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Strokovni delavec CSD
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19. Katalog evidence o posvojiteljskem nadomestilu
1.

Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o posvojiteljskem nadomestilu
2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:

Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Upravičenci do posvojiteljskega nadomestila in njihovi družinski člani
5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:

- ime in priimek
- rojstni podatki
- spol
- enotna matična številka občana
- podatki o državljanstvu
- podatki o prebivališču
- podatki o šolanju
- podatki o zdravstvenem stanju
- podatke o zaposlitvi
- podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka
- podatki o dohodkih in premoženju
- davčna številka
- številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
6.

Namen obdelave:

- za potrebe odločanja o pravici do posvojiteljskega nadomestila
- za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike
- za znanstveno raziskovalne namene
- za potrebe statističnih raziskav - identiteta oseb ne sme biti razvidna
7.

Rok hrambe:

Podatki se hranijo trajno
8.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
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9.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:

- pooblaščeni delavci CSD
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Strokovni delavec CSD
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20. Katalog evidence o dobroimetju
1.

Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o dobroimetju
2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:

Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Upravičenci do dobroimetja in njihovi družinski člani
5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:

- ime in priimek
- rojstni podatki
- spol
- enotna matična številka občana
- podatki o državljanstvu
- podatki o prebivališču
- podatki o šolanju
- podatki o zdravstvenem stanju
- podatke o zaposlitvi
- podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka
- podatki o dohodkih in premoženju
- davčna številka
- številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
6.

Namen obdelave:

- za potrebe odločanja o pravici do dobroimetja
- za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike
- za znanstveno raziskovalne namene
- za potrebe statističnih raziskav - identiteta oseb ne sme biti razvidna
7.

Rok hrambe:

Podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice
8.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
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9.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:

- pooblaščeni delavci CSD, računovodja
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Strokovni delavec CSD
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21. Katalog evidence o krajšem delovnem času zaradi nege in varstva otroka
1.

Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o krajšem delovnem času zaradi nege in varstva otroka
2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:

Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Upravičenci do dela s krajšim delovnim časom zaradi nege in varstva otroka in njihovi družinski člani
5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:

- ime in priimek
- rojstni podatki
- spol
- enotna matična številka občana
- podatki o državljanstvu
- podatki o prebivališču
- podatki o šolanju
- podatki o zdravstvenem stanju
- podatke o zaposlitvi
- podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka
- podatki o dohodkih in premoženju
- davčna številka
- številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
6.

Namen obdelave:

- za potrebe odločanja o pravici do dela s krajšim delovnim časom zaradi nege in varstva otroka
- za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike
- za znanstveno raziskovalne namene
- za potrebe statističnih raziskav - identiteta oseb ne sme biti razvidna
7. Rok hrambe:
Podatki se hranijo trajno
8.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
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9.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:

- pooblaščeni delavci CSD
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Strokovni delavec CSD
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22. Katalog evidence o starševskem dodatku
1.

Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o starševskem dodatku
2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:

Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Upravičenci do starševskega dodatka in njihovi družinski člani
5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
- ime in priimek
- rojstni podatki
- spol
- enotna matična številka občana
- podatki o državljanstvu
- podatki o prebivališču
- podatki o šolanju
- podatki o zdravstvenem stanju
- podatke o zaposlitvi
- podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka
- podatki o dohodkih in premoženju
- davčna številka
- številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca

6.

Namen obdelave:

- za potrebe odločanja o pravici do starševskega dodatka
- za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike
- za znanstveno raziskovalne namene
- za potrebe statističnih raziskav - identiteta oseb ne sme biti razvidna
7.

Rok hrambe:

Podatki se hranijo trajno
8.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
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9.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:

- pooblaščeni delavci CSD
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Strokovni delavec CSD
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23. Katalog evidence o pomoči ob rojstvu otroka
1.

Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o pomoči ob rojstvu otroka
2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:

Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Upravičenci do pomoči ob rojstvu otroka in njihovi družinski člani
5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:

- ime in priimek
- rojstni podatki
- spol
- enotna matična številka občana
- podatki o državljanstvu
- podatki o prebivališču
- podatki o šolanju
- podatki o zdravstvenem stanju
- podatke o zaposlitvi
- podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka
- podatki o dohodkih in premoženju
- davčna številka
- številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
6.

Namen obdelave:

- za potrebe odločanja o pravici do pomoči ob rojstvu otroka
- za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike
- za znanstveno raziskovalne namene
- za potrebe statističnih raziskav - identiteta oseb ne sme biti razvidna
7.

Rok hrambe:

Podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice
8.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
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9.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:

- pooblaščeni delavci CSD
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Strokovni delavec CSD
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24. Katalog evidence o otroškem dodatku
1.

Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o otroškem dodatku
2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:

Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Upravičenci do otroškega dodatka in njihovi družinski člani
5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:

- ime in priimek
- rojstni podatki
- spol
- enotna matična številka občana
- podatki o državljanstvu
- podatki o prebivališču
- podatki o šolanju
- podatki o zdravstvenem stanju
- podatke o zaposlitvi
- podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka
- podatki o dohodkih in premoženju
- davčna številka
- številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
6.

Namen obdelave:

- za potrebe odločanja o pravici do otroškega dodatka
- za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike
- za znanstveno raziskovalne namene
- za potrebe statističnih raziskav - identiteta oseb ne sme biti razvidna
7.

Rok hrambe:

Podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice
8.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
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9.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:

- pooblaščeni delavci CSD
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Strokovni delavec CSD
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25. Katalog evidence o dodatku za veliko družino
1.

Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o dodatku za veliko družino
2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:

Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih zbirke podatkov:

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Upravičenci do dodatka za veliko družino in njihovi družinski člani
5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:

- ime in priimek
- rojstni podatki
- spol
- enotna matična številka občana
- podatki o državljanstvu
- podatki o prebivališču
- podatki o šolanju
- podatki o zdravstvenem stanju
- podatki o zaposlitvi
- podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka
- podatki o dohodkih in premoženju
- davčna številka
- podatki o gospodinjstvu
- številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
6.

Namen obdelave:

- za potrebe odločanja o pravici do dodatka za veliko družino
- za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike
- za znanstveno raziskovalne namene
- za potrebe statističnih raziskav - identiteta oseb ne sme biti razvidna
7.

Rok hrambe:

Podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice
8. Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga
omejitev:
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Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
9.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:

- pooblaščeni delavci CSD
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Strokovni delavec CSD
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26. Katalog evidence o dodatku za nego otroka,
ki potrebuje posebno nego in varstvo
1.

Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o dodatku za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo
2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:

Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UPB), 106. člen
4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Upravičenci do dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo ter njihovi družinski člani
5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:

- ime in priimek
- rojstni podatki
- spol
- enotna matična številka občana
- podatki o državljanstvu
- podatki o prebivališču
- podatki o šolanju
- podatki o zdravstvenem stanju
- podatki o zaposlitvi
- podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka
- podatki o dohodkih in premoženju
- davčna številka
- podatki o gospodinjstvu
- številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
6.

Namen obdelave:

- za potrebe odločanja o pravici do dodatka za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvož
- za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike
- za znanstveno raziskovalne namene
- za potrebe statističnih raziskav - identiteta oseb ne sme biti razvidna
7.

Rok hrambe:

Podatki se hranijo 5 let po prenehanju pravice
8.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:
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Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
9.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:

- pooblaščeni delavci CSD
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Strokovni delavec CSD
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27. Katalog evidence o delnem plačilu za izgubljen dohodek
1.

Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o delnem plačilu za izgubljen dohodek
2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:

Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03 - UBP), 106. člen
4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Upravičenci do delnega plačila za izgubljen dohodek in njihovi družinski člani
5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:

- ime in priimek
- rojstni podatki (datum in kraj rojstva)
- spol
- enotna matična številka občana
- podatki o državljanstvu
- podatki o prebivališču
- podatki o šolanju
- podatki o zdravstvenem stanju
- podatki o zaposlitvi
- podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka
- podatki o dohodkih in premoženju
- davčna številka
- podatki o gospodinjstvu
- številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
6.

Namen obdelave:

- za potrebe odločanja o pravici do delnega plačila za izgubljen dohodek
- za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike
- za znanstveno raziskovalne namene
- za potrebe statističnih raziskav - identiteta oseb ne sme biti razvidna
7.

Rok hrambe:

Podatki se hranijo trajno.
8. Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
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9.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:

- pooblaščeni delavci CSD
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Strokovni delavec CSD
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28. Katalog evidence o delnem plačilu za izgubljen dohodek
1.

Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o delnem plačilu za izgubljen dohodek
2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:

Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur. l. RS, št. 110/03-UBP), 106. člen
4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Upravičenci do delnega plačila za izgubljen dohodek in njihovi družinski člani
5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:

- ime in priimek
- rojstni podatki
- spol
- enotna matična številka občana
- podatki o državljanstvu
- podatki o prebivališču
- podatki o šolanju
- podatki o zdravstvenem stanju
- podatki o zaposlitvi
- podatki o plačah in osnovah za plačevanje prispevka
- podatki o dohodkih in premoženju
- davčna številka
- podatki o gospodinjstvu
- številka transakcijskega računa, nerezidenčnega računa tujca
6.

Namen obdelave:

- Za potrebe odločanja o pravici do delnega plačila za izgubljen dohodek
- Za potrebe spremljanja, načrtovanja in vodenja družinske politike
- Za znanstveno raziskovalne namene
- Za potrebe statističnih raziskav - identiteta oseb ne sme biti razvidna
7.

Rok hrambe:

Podatki se hranijo trajno
8. Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
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9.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:

- pooblaščeni delavci CSD
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (109. člen)
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Strokovni delavec CSD

29. Katalog evidence o rejnikih

57

1.

Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o rejnikih
2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:

Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti ZIRD (Ur. l. RS, št. 110/2002, 3/2004 ;65. člen
4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Rejniki
5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:

- ime in priimek
- rojstni podatki
- spol
- enotna matična številka občana
- podatki o državljanstvu
- podatki o prebivališču
- podatki o šolanju
- podatki o zdravstvenem stanju
- podatki o socialnem stanju
- podatki o podaljšanju roditeljske pravice
- podatki o izobrazbi
- podatki o nekaznovanju
- podatki o zaposlitvi
- davčna številka
6.

Namen obdelave:

- za potrebe odločanja po Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti
- za potrebe izvajanja rejniške dejavnosti na območju krajevne pristojnosti centra za socialno delo Dravograd
7.

Rok hrambe:

5 let po prenehanju izvajanja rejniške dejavnosti, po preteku roka se podatki arhivirajo
8.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
9.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:
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- pooblaščeni delavci CSD in ministrstvo
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o izvajanju
rejniške dejavnosti ( 68. člen, če so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali
privolitve osebe, na katero se podatki nanašajo.)
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Strokovni delavec CSD

30. Katalog evidence o rejniških družinah

1.

Naziv zbirke podatkov:
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Evidenca o rejniških družinah
2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:

Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti ZIRD (Ur. l. RS, št. 110/2002, 3/2004 ; 65. člen
4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Podatki se nanašajo na rejniške družine
5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:

- ime in priimek
- rojstni podatki
- spol
- enotna matična številka občana
- podatki o državljanstvu
- podatki o prebivališču
- podatki o šolanju
- podatki o zdravstvenem stanju
- podatki o socialnem stanju
- podatki o podaljšanju roditeljske pravice
- podatki o izobrazbi
- podatki o nekaznovanju
- podatki o zaposlitvi
- davčna številka
6.

Namen obdelave:

- za potrebe odločanja po Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti
- za potrebe izvajanja rejniške dejavnosti na območju krajevne pristojnosti centra za socialno delo Dravograd
7.

Rok hrambe:

5 let po prenehanju izvajanja rejniške dejavnosti, po preteku roka se podatki arhivirajo
8.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
9.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:

- pooblaščeni delavci CSD in ministrstvo
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o izvajanju
rejniške dejavnosti ( 68. člen, če so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali
privolitve osebe, na katero se podatki nanašajo.)
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10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Strokovni delavec CSD

31. Katalog evidence o sklenjenih rejniških pogodbah

1.

Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o sklenjenih rejniških pogodbah
2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:
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Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti ZIRD (Ur. l. RS, št. 110/2002, 3/2004 ; 65. člen
4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Rejniki oz. pogodbene stranke rejniške pogodbe
5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:

- ime in priimek
- rojstni podatki
- spol
- enotna matična številka občana
- podatki o državljanstvu
- podatki o prebivališču
- podatki o šolanju
- podatki o zdravstvenem stanju
- podatki o socialnem stanju
- podatki o podaljšanju roditeljske pravice
- podatki o izobrazbi
- podatki o nekaznovanju
- podatki o zaposlitvi
- davčna številka
6.

Namen obdelave:

- za potrebe odločanja po Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti
- za potrebe izvajanja rejniške dejavnosti na območju krajevne pristojnosti centra za socialno delo
7.

Rok hrambe:

5 let po prenehanju izvajanja rejniške dejavnosti, po preteku roka se podatki arhivirajo
8.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
9.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:

- pooblaščeni delavci CSD ministrstvo
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o izvajanju
rejniške dejavnosti ( 68. člen če so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali
privolitve osebe, na katero se podatki nanašajo.)
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
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Podatki se ne iznašajo v tretje države
11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Strokovni delavec CSD

32. Katalog evidence o rejencih

1.

Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o rejencih
2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:

Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
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3.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti ZIRD (Ur. l. RS, št. 110/2002, 3/2004 ; 65. člen)
4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Rejenci
5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:

- ime in priimek
- rojstni podatki
- spol
- enotna matična številka občana
- podatki o državljanstvu
- podatki o prebivališču
- podatki o šolanju
- podatki o zdravstvenem stanju
- podatki o socialnem stanju
- podatki o podaljšanju roditeljske pravice
- podatki o izobrazbi
- podatki o nekaznovanju
- podatki o zaposlitvi
- davčna številka
6.

Namen obdelave:

- za potrebe odločanja po Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti
- za potrebe izvajanja rejniške dejavnosti na območju krajevne pristojnosti centra za socialno delo Dravograd
7.

Rok hrambe:

5 let po prenehanju izvajanja rejniške dejavnosti, po preteku roka se podatki arhivirajo
8. Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
9.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:

- pooblaščeni delavci CSD ministrstvo
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o izvajanju
rejniške dejavnosti ( 68. člen če so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali
privolitve osebe, na katero se podatki nanašajo.)
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
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11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Strokovni delavec CSD

33. Katalog evidence o bioloških družinah rejencev

1.

Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o bioloških družinah rejencev
2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:

Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
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Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti ZIRD (Ur. l. RS, št. 110/2002, 3/2004 ; 65. člen
4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Družinski člani biološke družine rejenca
5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:

- ime in priimek
- rojstni podatki (datum in kraj rojstva)
- spol
- enotna matična številka občana
- podatki o državljanstvu
- podatki o prebivališču
- podatki o šolanju
-, podatki o zdravstvenem stanju
- podatki o socialnem stanju
- podatki o podaljšanju roditeljske pravice
- podatki o izobrazbi
- podatki o nekaznovanju
- podatki o zaposlitvi
- davčna številka
6.

Namen obdelave:

- za potrebe odločanja po Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti
- za potrebe izvajanja rejniške dejavnosti na območju krajevne pristojnosti centra za socialno delo
7.

Rok hrambe:

5 let po prenehanju izvajanja rejniške dejavnosti, po preteku roka se podatki arhivirajo
8.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
9.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:

- pooblaščeni delavci CSD ministrstvo
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o izvajanju
rejniške dejavnosti ( 68. člen če so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali
privolitve osebe, na katero se podatki nanašajo.)
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
11. Splošen opis zavarovanja:
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Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Strokovni delavec CSD

34. Katalog evidence o rejninah

1.

Naziv zbirke podatkov:

Evidenca o rejninah
2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:

Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Gozdarska pot 17, 2390 Ravne na Koroškem, matična številka
5216125 ( poslovni register)
3.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti ZIRD (Ur. l. RS, št. 110/2002, 3/2004 ; 65. člen
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4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Upravičenci do rejnine
5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:

- ime in priimek
- rojstni podatki
- spol
- enotna matična številka občana
- podatki o državljanstvu
- podatki o prebivališču
- podatki o šolanju
- podatki o zdravstvenem stanju
- podatki o socialnem stanju
- podatki o podaljšanju roditeljske pravice
- podatki o izobrazbi
- podatki o nekaznovanju
- podatki o zaposlitvi
- davčna številka

6.

Namen obdelave:

- za potrebe odločanja po Zakonu o izvajanju rejniške dejavnosti
- za potrebe izvajanja rejniške dejavnosti na območju krajevne pristojnosti centra za socialno delo
7.

Rok hrambe:

5 let po prenehanju izvajanja rejniške dejavnosti, po preteku roka se podatki arhivirajo
8.

Omejitve pravic posameznikov glede podatkov v zbirki in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( UL RS št. 86/04)
9.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki:

- pooblaščeni delavci CSD, ministrstvo
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Zakonom o izvajanju
rejniške dejavnosti ( 68. člen če so za uporabo podatkov pooblaščeni z zakonom ali na podlagi pisne zahteve ali
privolitve osebe, na katero se podatki nanašajo.)
10. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države:
Podatki se ne iznašajo v tretje države
11. Splošen opis zavarovanja:
Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven
delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.
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Izven delovnega časa so prostori varovani tudi z protivlomno alarmno napravo.
Dostop do osebnih podatkov ima le pooblaščena delavka Centra za socialno delo.
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig:
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami
13. Podatki o zastopniku:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5.člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
Strokovni delavci CSD
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