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INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE
ZA ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO

I. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA
Šolski center Novo mesto je bil ustanovljen leta 1996 za opravljanje javne službe na področju
vzgojno-izobraževalne dejavnosti po javno veljavnih izobraževalnih in študijskih programih, ki jih v
izvajanje določi minister, pristojen za srednje oziroma višje šolstvo. Za izvajanje dejavnosti Šolskega
centra Novo mesto so organizirane naslednje organizacijske enote: Srednja strojna šola, Srednja
elektro šola in tehniška gimnazija, Srednja zdravstvena in kemijska šola, Srednja gradbena, lesarska
in vzgojiteljska šola, Višja strokovna šola, Enota za izobraževanje odraslih in Medpodjetniški
izobraževalni center (MIC). Šolski center Novo mesto v okviru posameznih organizacijskih enot
nudi več različnih izobraževalnih in študijskih programov, o katerih si lahko več preberete na
spletnih straneh posamezne organizacijske enote.
Za namene izobraževanja in izpopolnjevanja dijakov, študentov in udeležencev izobraževanja
odraslih, za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje, za namene
zaposlovanja ter za nemoten potek dela Šolski center Novo mesto obdeluje osebne podatke dijakov,
staršev oz. zakonitih zastopnikov, študentov in udeležencev izobraževanja odraslih v mejah, ki jih
določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov oziroma izražena volja s strani starša ali
dijaka, študenta, udeleženca izobraževanja odraslih ali drugega posameznika.

II. VIZIJA VARSTVA ZASEBNOSTI OZIROMA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV
ŠOLSKEGA CENTRA NOVO MESTO
Na Šolskem centru Novo mesto bomo varstvo zasebnosti in varstvo osebnih podatkov izvajali
skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov, zaščitili pravice posameznikov in zagotovili zaupnost
na področju varstva osebnih podatkov na celotnem področju poslovanja in izvajanja dejavnosti
vzgoje in izobraževanja.

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Šolskem centru Novo mesto je dr. Matej Forjan,
dostopen po telefonu na številki 07 393 21 80 in po elektronski pošti na naslovu matej.forjan@scnm.si
Starši, dijaki, študenti, udeleženci izobraževanja odraslih in drugi na katere se nanašajo osebni
podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh
vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na
podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
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IV. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI
Šolski center Novo mesto obdeluje osebne podatke posameznikov za naslednje namene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen
zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora;
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu;
izvajanje postopka vpisa, za potrebe opravljanja izpitov ter za potrebe dejavnosti Šolskega
centra Novo mesto in MIZŠ, za potrebe statističnih analiz;
spremljanje telesnega razvoja dijaka;
spremljanje poklicne mature oz. zaključnega izpita, zaključka izobraževanja in nadaljevanja
izobraževanja;
spremljanje poteka izobraževanja in napredovanja;
pomoč in svetovanje dijakom, ki potrebujejo pomoč;
spremljanje mature, zaključka izobraževanja in nadaljevanja izobraževanja;
varovanje posameznikov in premoženja;
drugi zakonsko opredeljeni nameni.

Šolski center Novo mesto obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi oziroma v okvirih
zakonskega pravnega temelja:
-

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l RS, št. 94/07; ZVOP-1),
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06 in 68/17; ZPSI-1),
Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 1/07, 68/17 in 6/18 – ZIO-1; ZGim),
Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04 in 100/13; ZVSI),
Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F,
52/16 in 15/17 – odl. US),
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06; ZEPDSV),
Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Ur. l. RS, št. 1/07 in 85/09),
Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 96/99, 108/99,
97/06, 59/12 in 30/18),
in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od
Šolskega centra Novo mesto, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov
državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih
obveznosti ali pristojnosti.

Šolski center Novo mesto v določenih primerih zaproša posameznike za podajo privolitev v obdelavo
njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih
pravnih temeljih niso opredeljeni, kot na primer za uporabo elektronskega naslova na namen lažje
komunikacije, za objavo fotografij dijaka v šolskih publikacijah, na šolski spletni strani in za
obveščanje javnosti o šolskih dogodkih in učnem procesu, za sodelovanje dijaka v anketah, pri
snemanju različnih izobraževalnih in promocijskih oddaj ipd. V teh primerih obdelava osebnih
podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in
dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.
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Šolski center Novo mesto osebne podatke dijakov, študentov, udeležencev izobraževanja odraslih,
zaposlenih in drugih posameznikov obdeluje v okviru in za namen izvajanja različnih dogovorov in
pogodb, kamor sodi tudi obdelava osebnih podatkov dijakov in njihovih staršev, študentov ter
udeležencev izobraževanja odraslih za namene izvajanja programa vzgoje in izobraževanja na
podlagi njihove odločitve za vpis v našo šolo.
d) Informacija o zbiranju osebnih podatkov prek piškotkov:
Naše spletno mesto (www.sc-nm.si) uporablja piškotke za boljše delovanje, spletno analitiko in
oglaševanje.
Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, s
katerimi dostopajo do interneta. Sam piškotek ne vsebuje ali zbira informacij. Če pa ga prebere
strežnik skupaj s spletnim brskalnikom, je to lahko spletnemu mestu v pomoč pri izvajanju
uporabniku prijaznejših storitev – na primer tako, da se spomni prejšnjih nakupov ali podatkov o
uporabnikovem računu. Samo strežnik, ki je poslal piškotek, lahko prebere in uporablja ta piškotek.
Na spletnem mestu, vrednem zaupanja, lahko tako piškotki obogatijo izkušnjo. Interakcija med
spletnim uporabnikom in spletnim mestom je tako s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša.
Piškotki se uporabljajo za shranjevanje nastavitev, vodenje seje posameznega uporabnika,
razlikovanje med uporabniki in za njihovo sledenje na spletišču (lahko tudi med večimi spletišči).
Nadzor nad nalaganjem piškotkov, pregled njihovih lastnostni in njihovo brisanje so možni v
nastavitvah vašega spletnega brskalnika, ali z uporabo dodatnih vtičnikov v njem. Če piškotke
izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene.
Nekaj konkretnih primerov uporabe piškotkov:
•
•
•
•
•

za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani obiskovalcem prilagodimo prikaz vsebine glede
na pretekle obiske
za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudbe ter njihove primerjave
na delih spletnih mestih, kjer je potrebna prijava, vas ohranimo prijavljene
za prepoznavanje vaše naprave (računalnik, tablica, mobitel), ki omogoča prilagajanje
prikaza vsebine vaši napravi
za spremljanje obiska, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin

Piškotke razlikujemo glede na naslednje značilnosti:
•
•

začasni (in sejni) ali trajni piškotki,
lastni piškotki ali piškotki tretjih oseb.

Sejni piškotek je piškotek, ki se samodejno izbriše, ko brskalnik zaprete, medtem ko trajni piškotek
ostane shranjen v brskalniku, dokler ne mine določeno obdobje (kar je lahko nekaj minut, dni ali več
let).
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Lastne piškotke postavi spletišče, ki ste ga obiskali, piškotke tretjih oseb pa postavi zunanja
partnerska spletna storitev, ki je v spletišče vključena zaradi želene funkcionalnosti.
Spletišča Šolskega centra Novo mesto uporabljajo piškotke analitične storitve Google Analytics,
Facebook, Youtube, MyPortal, ki so tako trajni in začasni (sejni piškotki). Storitev se uporablja za
namen analiziranja prometa (štetje obiskovalcev, identifikacija brskalnikov in ključnih besed, ki
vodijo na spletišče, težave pri navigaciji itd.). Omogočajo ocenjevanje obiskanosti spletišč. Vsi
podatki se uporabljajo interno in zgolj v namen izboljševanja spletišča.
Vsi podatki, vezani za vaš obisk spletišča, so v anonimizirani obliki shranjeni na strežnikih javnega
zavoda Šolski center Novo mesto.
Spletišče Šolskega centra Novo mesto - www.sc-nm.si uporablja sledeče piškotke:
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Traja 1 mesec. Piškotek je potreben za pravilno
delovanje spletnega portala - izbira jezika.
Traja do konca seje. Piškotek je potreben za
pravilno delovanje spletnega portala.
Prijavni piškotek za oglaševanje.
Traja 1 mesec. Piškotek se uporablja za analitiko
spletne strani.
Traja 6 mesecev. Piškotek se uporablja za
izboljšanje uporabniške izkušnje če je uporabnik
prijavljen tudi v google račun.
Traja 20 let. Piškotek se uporablja za izboljšanje
uporabniške izkušnje če je uporabnik prijavljen
tudi v google račun.
Traja do konca seje. Piškotek se uporablja za
izboljšanje uporabniške izkušnje če je uporabnik
prijavljen tudi v google račun.
Traja 6 mesecev. Piškotek se uporablja za
izboljšanje uporabniške izkušnje in statistike.
Traja 1 mesec. Piškotek se uporablja za
izboljšanje uporabniške izkušnje če je uporabnik
prijavljen tudi v google račun.
Traja 6 mesecev. Piškotek se uporablja za
izboljšanje uporabniške izkušnje če je uporabnik
prijavljen tudi v google račun.
Traja do konca seje. Piškotek se uporablja na
mobilnih napravah za sledenje.
Traja 8 mesecev. Piškotek se uporablja za
statistiko sledenja pregledovanja posnetkov.
Traja 179 dni. Piškotek poizkuša ugotoviti
uporabniško pasovno širini pri pregledovanju
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YSC

video vsebin.
Traja do konca seje. Piškotek se uporablja za
statistiko katere video vsebine je uporabnik
pregledoval.

Youtube

V. UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V
TRETJE DRŽAVE
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države.

VI. PRAVICE POSAMEZNIKOV
S pisno zahtevo, poslano na naslov: Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto
ali info@sc-nm.si, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz.
omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v
zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.
Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno
prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo
mesto ali info@sc-nm.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi
privolitve izvajala do njenega preklica.
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se
njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki
urejajo varstvo osebnih podatkov.

VII. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
Šolski center Novo mesto bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje
namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.
Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za
obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih
podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe
osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih Šolski center Novo mesto podatke
hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Štefan David, univ. dipl. inž.,
direktor
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Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike za Šolski center Novo mesto so dostopne
vsem delavcem Šolskega centra Novo mesto v tajništvu zavoda, pri direktorju, reprezentativnemu
sindikatu in šolski knjižnici.
Z Informacijami o obdelavi osebnih podatkov za posameznike za Šolski center Novo mesto je
seznanjena sindikalna zaupnica Šolskega centra Novo mesto, in sicer 31. avgusta 2018, mag. Biljana
Bahat_____________________________________________________________.
ime in priimek ter podpis sindikalne zaupnice Šolskega centra Novo mesto

Novo mesto, dne 3. septembra 2018

Stran 7 od 7

