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Informacije iz 13. člena Z.Od. 196/2003
(ki jih je treba vključiti ob koncu obrazca za zbiranje podatkov)

Spoštovani starši,

Radi bi Vas seznanili, da predvideva zakonodajni odlok št. 196 z dne 30. junija 2003 (Zakonik na področju  
varstva osegnih podatkov) varovanje oseb in ostalih subjektov pri obdelavi osegnih odatkov).

Na podlagi omenjenih predpisov bo ta obdelava osnovana na načelih korektnosti, zakonitosi in prozornosti  
ter zaščite vaše zasebnosti in vaših pravic.

V skladu s 13. členom zakonodajnega odloka št. 196/2003 Vam torej posredujemo naslednje informacije:

1. podatki, ki ste jih nudili, bodo obdelovani izključno notranjim upravnim postopkom;

2. odelava bo potekala v ročni in računalniško obdelani obliki;

3. posredovanje podatkov je obezno in morebitna zavrnitev, da bi nudili  te podatke bi predstavljala  
oviro za nadaljevanje razmerja.
4. podatki ne bodo preneseni drugim subjektom in ne bodo predmet širjenja razen v primerih, ko je to 
neobhodno potrebno.

Obdelava se bo nanašala tudi na osebne podatke, ki spadajo med občutlive podatke, to pomeni podatke, ki  
lahko pokažejo:

 raso in etnično pripadnost;
 veroizpoved, filozofksa ali drugačna prepričanja;
 pristop k sindikalnim organizacijam;
 osebne podatke, ki se nanašajo na zdravstveno stanje in morebitno sposobnost za delo.

5. Upravljavec obdelave je:  Ravnatelj dr. MARCO JARC – Večstopenjska šola Nabrežina – Nabrežina 
Kamnolomi, 85 – 34011 Nabrežina (TS) – tel. 040-200136 – fax 040-2025252 – elektronska pošta: 
tsic819003@istruzione.it – elektronska pošta pec: tsic819003@pec.istruzione.it;

6. odgovoren za obdelavo je Upravni vodja gospa PERTOT NEVENKA;
7. v vsakem trenutku lahko uveljavljate vaše pravice do upravljavca obdelave, v sklau s 7. Členom 
zakonodajnega odloka 196/2003, ki v poenostavitev navajamo v celoti:
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Zakonodajni odlok št. 196/2003
7. člen  - Pravica do dostopa do osegnih podatkov in druge pravice

1. Posameznik ima pravico, da pridobi potrditev obstoja ali neobstoja osegnih podatkov, ki se nanj  
nanašajo, tudi če niso še registrirani, in so mu sporočeni v čitljivi, razpoznavni obliki.

2. Posameznik ima pravico, da prejme naslednje informacije:
a) o izvoru osegnih podatkov;

b) o namemu in načinu obdelave;
c) o postopkih, ki veljajo za obdelavo s pomočjo elektronskih strojev;
d) o  podatkih  istovetnosti  upravljavca,  odgovornih  in  predtavnika,  ki  so  določeni  v  skladu  z  
2.odstavkom 5.člena;
e) o subjektih oz. Kategorijah subjektov, ki  so jim osebni podatki lahko sporočeni ali ki se lahko s  
podatki seznanijo kot predstavnik na območju države, kot odgovorni ali poverjeni.

3. Posameznik ima pravico:
a) da doseže ažurniranje, popravek ali dopolnitev podatkov, če je to v njegovem interesu;
b) da doseže izbris, anonimiziranje ali blokiranje podatkov, ki se obdelujejo v nasprotju z zakonom,  
vključno tistih, ki jih je treba hraniti glede na namene, za katere so bili zbrani in naknadno obdelani;
c) da prejme potrdilo, da so bili subjekti, ki so jim bili podatki posredovani, seznanjeni s postopki pod  
črkama a) in b) in  z  njihovo vsebino,  razen ko je  ta naloga neizvedljiva ali  pa predpostavlja  uporabo  
sredstev, ki so očitno nesorazmerna glede na zajamčeno pravico.

4. Posameznik ima pravico, da nasprotuje v celoti ali deloma obdelavi osebnih podatkov, ki se nanj  
nanašajo:
a) Čeprav se osebne podatke zbira in obdeluje v skladu z namenom zbiranja;
b) Za prejemanje oglaševalnega in reklamnega gradiva, za neposredno prodajo, za izvajanje tržnih  
raziskav ali za drugačna prodajna sporočila.

Nabrežina, _________________________

             Ravnatelj                                          Vodja Uprave
       (dr. Marco Jarc)                              (Pertot Nevenka)
                     


