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1. EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH  
 

Naziv upravljavca, predstavnik upravljavca in pooblaščena oseba za varstvo osebnih 
podatkov: 

Naziv upravljavca Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) 

Kontaktni podatki 
upravljavca 

Dunajska cesta 51 

1000 Ljubljana  

e-pošta: info@studentska-org.si 

telefon: 01 280 68 00 

Predstavnik upravljavca Natalija Kurmanšek 

Pooblaščena oseba za 
varstvo osebnih 
podatkov 

Alen Brkić 

Namen obdelave osebnih podatkov 

Namen obdelave 
osebnih podatkov 

 

· urejanje pravic in obveznosti iz delovnega 
razmerja, 

· uveljavljanje pravic iz sistema socialnega 
zavarovanja in socialnega varstva, 

· zagotavljanje statističnega spremljanja, 

· za potrebe inšpekcijskega nadzora. 

Opis kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in vrst osebnih 
podatkov 

Opis kategorij 
posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni 
podatki 

Zaposleni in nekdanji zaposleni na ŠOS  

Vrste osebnih podatkov A. podatki o delavcu  
B. podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi 
C. podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi  

 

A. PODATKI O DELAVCU · osebno ime in priimek, 

· evidenčna številka, 

· status zaposlitve, 

· datum rojstva, 

· kraj rojstva, 

· država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, 
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· enotna matična številka občana, 

· davčna številka, 

· državljanstvo, 

· naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna 
številka, kraj, poštna številka, šifra občine, 
občina, šifra države, država), 

· naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna 
številka, kraj, poštna številka, šifra občine, 
občina, šifra države, država), 

· izobrazba, 

· ali je delavec invalid, 

· kategorija invalidnosti, 

· ali je delavec delno upokojen, 

· ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem 
delodajalcu, 

· ime drugega delodajalca (in matična številka), 
pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, 

· naslov drugega delodajalca, pri katerem 
delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna 
številka, poštna številka, kraj). 

 

B. PODATKI O SKLENJENI 
POGODBI O 
ZAPOSLITVI 

 

· datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, 

· datum nastopa dela, 

· vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, 

· razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za 
določen čas, 

· poklic, ki ga opravlja delavec, 

· strokovna usposobljenost, potrebna za 
opravljanje del in nalog delovnega mesta, za 
katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi,  

· naziv delovnega mesta oziroma podatki o vrsti 
dela za katerega je delavec sklenil pogodbo o 
zaposlitvi, 

· število ur tedenskega rednega delovnega časa, 

· razporeditev delovnega časa, 

· kraj, kjer delavec opravlja delo, 

· konkurenčna klavzula, 

 

C. PODATKI O 
PRENEHANJU 

· datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, 

· način prenehanja pogodbe o zaposlitvi. 



 
POGODBE O 
ZAPOSLITVI 

 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, vključno z 
uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah 

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

· pooblaščeni delavci ŠOS, 

· Zavod za zdravstveno zavarovanje RS,  

· Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
RS, 

· Zavod RS za zaposlovanje, 

· Statistični urad RS, 

· Banke, 

· pooblaščena podjetja za izdajanje digitalnih 
certifikatov, 

· izdajatelji plačilnih in kreditnih kartic, 

· pooblaščeni zunanji strokovnjak za varnost in 
zdravje pri delu (pogodbeni izvajalec, druga 
pravna oseba), 

· posredovanje osebnih podatkov državnim 
organom v primeru razpisov, v katerih sodeluje 
podjetje, 

· drugi z zakonom pooblaščeni uporabniki, 

· pooblaščeni zunanji strokovnjak za 
računovodski servis, 

· pooblaščeni zunanji strokovnjak za IT storitve, 

· pooblaščeni zunanji strokovnjak za pravne 
zadeve. 

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, 
vključno z identifikacijo te tretje države ali mednarodne organizacije, v primeru prenosov iz 
drugega pododstavka člena 49(1) pa tudi dokumentacijo o ustreznih zaščitnih ukrepi 

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

Predviden rok za izbris različnih vrst podatkov 

Osebni podatki se hranijo trajno. 

Splošni opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov 

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v 

Pravilniku o varnosti osebnih podatkov, ki je dostopen na sedežu in spletni strani ŠOS. 



 
 

2. EVIDENCA O STROŠKIH DELA 
 

Naziv upravljavca, predstavnik upravljavca in pooblaščena oseba za varstvo osebnih 
podatkov: 

Naziv upravljavca Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) 

Kontaktni podatki 
upravljavca 

Dunajska cesta 51 

1000 Ljubljana  

e-pošta: info@studentska-org.si 

telefon: 01 280 68 00 

Predstavnik upravljavca Natalija Kurmašek 

Pooblaščena oseba za 
varstvo osebnih 
podatkov 

Alen Brkić 

Namen obdelave 

Namen obdelave 
osebnih podatkov 

 

· urejanje pravic in obveznosti iz delovnega 
razmerja, 

· uveljavljanje pravic iz sistema socialnega 
zavarovanja in socialnega varstva, 

· zagotavljanje statističnega spremljanja, 

· za potrebe inšpekcijskega nadzora. 

Opis kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in vrst osebnih 
podatkov 

Opis kategorij 
posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni 
podatki 

Zaposleni in nekdanji zaposleni na ŠOS  

Vrste osebnih podatkov A. podatki o delavcu  

B. podatki o plačah in nadomestilih plač, ki 

bremenijo delodajalca: 

I. plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s 

pogodbo o zaposlitvi 

II. zaostala izplačila in nadomestila plač, ki 

bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s 

pogodbo o zaposlitvi 

III. izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki 

ne predstavlja redne mesečne plače) 
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IV. neto plača (za mesec poročanja, za zaostala 

izplačila, nadomestila plač in za izredna 

izplačila) 

C. podatki o drugih stroških dela 

D. podatki o zakonsko določenih prispevkih za 

socialno varnost za posameznega delavca:  

I. prispevki v breme delodajalca 

II. prispevki v breme zavarovanca 

 

A. PODATKI O DELAVCU · osebno ime in priimek, 

· datum rojstva, 

· kraj rojstva, 

· država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, 

· enotna matična številka občana, 

· davčna številka, 

· državljanstvo, 

· naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna 
številka, kraj, poštna številka, šifra občine, 
občina, šifra države, država), 

· naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna 
številka, kraj, poštna številka, šifra občine, 
občina, šifra države, država), 

· izobrazba, 

· ali je delavec invalid, 

· kategorija invalidnosti, 

· ali je delavec delno upokojen, 

· ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem 
delodajalcu, 

· ime drugega delodajalca (in matična številka), 
pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, 

· naslov drugega delodajalca, pri katerem 
delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna 
številka, poštna številka, kraj), 

· številka transakcijskega računa, na katerega se 
izplačujejo plače in ostali prejemki. 

B. PODATKI O PLAČAH IN 
NADOMESTILIH PLAČ, 
KI BREMENIJO 
DELODAJALCA 

 

 

 

 

· bruto plača za delo s polnim delovnim časom, 



 
I. Plača za tekoči mesec, 

izplačana v skladu s 
pogodbo o zaposlitvi 

 

 

 

 

 

II. zaostala izplačila in 
nadomestila plač, ki 
bremenijo delodajalca, 
izplačana v skladu s 
pogodbo o zaposlitvi 

 

III. izredno izplačilo 
(izplačilo po drugih 
osnovah, ki ne 
predstavlja redne 
mesečne plače) 

 

IV. neto plača (za mesec 
poročanja, za zaostala 
izplačila, nadomestila 
plač in za izredna 
izplačila) 

 

· bruto plača za delo s krajšim delovnim časom 
od polnega, 

· bruto izplačila za delo preko polnega delovnega 
časa (nadurno delo), 

· bruto nadomestila plač, ki bremenijo 

delodajalca. 

· bruto zaostala izplačila in nadomestila plač 

 

· bruto izplačila na podlagi osebne delovne 
uspešnosti, 

· dodatna denarna izplačila iz naslova 
uspešnosti poslovanja. 

 

· Plača, 

· zaostalo izplačilo, 

· nadomestilo plače, 

· izredno izplačilo. 

C. PODATKI O DRUGIH 

STROŠKIH DELA 

 

· povračila stroškov v zvezi z delom, 

· regres za letni dopust, 

· jubilejna nagrada, 

· dodatna plačila, namenjena socialni varnosti 
delavcev, 

· plačila za prostovoljno pokojninsko 
zavarovanje, 

· solidarnostna pomoč, 

· odpravnina, 

· stroški izobraževanja delavcev, 

· davki na izplačane plače, 

· ostali stroški dela. 

D. PODATKI O 
ZAKONSKO 
DOLOČENH 

 

 



 
PRISPEVKIH ZA 
SOCIALNO VARNOST 
ZA POSAMEZNEGA 
DELAVCA 

 

I. Prispevki v breme 
delodajalca 

 

 

 

 

 

II. Prispevki v breme 
zavarovanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

· plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, 

· plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, 

· plačani prispevki za starševsko varstvo, 

· plačani prispevki za zaposlovanje. 

 

· plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, 

· plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, 

· plačani prispevki za starševsko varstvo, 

· plačani prispevki za zaposlovanje. 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, vključno z 
uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah 

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

· pooblaščeni delavci ŠOS, 

· Zavod za zdravstveno zavarovanje RS , 

· Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
RS, 

· Zavod RS za zaposlovanje, 

· Statistični urad RS, 

· Finančna uprava RS, 

· Banke, 

· Zavarovalnice, 

· drugi z zakonom pooblaščeni uporabniki, 

· pooblaščeni zunanji strokovnjak za 
računovodske storitve. 

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, 
vključno z identifikacijo te tretje države ali mednarodne organizacije, v primeru prenosov iz 
drugega pododstavka člena 49(1) pa tudi dokumentacijo o ustreznih zaščitnih ukrepih 

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 



 
Predviden rok za izbris različnih vrst podatkov 

Osebni podatki se hranijo trajno. 

Splošni opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov 

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v 

Pravilniku o varnosti osebnih podatkov, ki je dostopen na sedežu in spletni strani ŠOS. 

 
3. EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA 

 

Naziv upravljavca, predstavnik upravljavca in pooblaščena oseba za varstvo osebnih 
podatkov: 

Naziv upravljavca Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) 

Kontaktni podatki 
upravljavca 

Dunajska cesta 51 

1000 Ljubljana  

e-pošta: info@studentska-org.si  

telefon: 01 280 68 00 

Predstavnik upravljavca Natalija Kurmanšek 

Pooblaščena oseba za 
varstvo osebnih 
podatkov 

Alen Brkić 

Namen obdelave 

Namen obdelave 
osebnih podatkov 

 

· urejanje pravic in obveznosti delavcev iz 
delovnega razmerja, 

· uveljavljanje pravic iz sistema socialnega 
zavarovanja in socialnega varstva, 

· zagotavljanje statističnega spremljanja ter, 

· za potrebe inšpekcijskega nadzora. 

 

Opis kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in vrst osebnih 
podatkov 

Opis kategorij 
posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni 
podatki 

Zaposleni delavci na ŠOS 

Delodajalec dnevno 
vpisuje v evidenco o 

· podatki o številu ur, 

· skupno število opravljenih delovnih ur s polnim 
delovnim časom in s krajšim delovnim časom 
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izrabi delovnega časa za 
posameznega delavca 
naslednje podatke:  

 

od polnega z oznako vrste opravljenega 
delovnega časa, 

· opravljene ure v času nadurnega dela,  

· neopravljene ure, za katere se prejema 
nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z 
oznako vrste nadomestila, 

· neopravljene ure, za katere se prejema 
nadomestilo plače v breme drugih organizacij 
ali delodajalcev in organov z oznako vrste 
nadomestila, 

· neopravljene ure, za katere se ne prejema 
nadomestilo plače, 

· število ur pri delih na delovnem mestu, za 
katerega se šteje zavarovalna doba s 
povečanjem, oziroma na katerih je obvezno 
dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako 
vrste statusa. 

 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, vključno z 
uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah 

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, 
vključno z identifikacijo te tretje države ali mednarodne organizacije, v primeru prenosov iz 
drugega pododstavka člena 49(1) pa tudi dokumentacijo o ustreznih zaščitnih ukrepih 

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

Predviden rok za izbris različnih vrst podatkov 

Osebni podatki se hranijo trajno. 

Splošni opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov 

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v 

Pravilniku o varnosti osebnih podatkov, ki je dostopen na sedežu in spletni strani ŠOS. 

 

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

· pooblaščeni delavci ŠOS, 

· Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, 

· Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 

· Statistični urad RS,  

· drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.  94/07), 

· pooblaščeni zunanji strokovnjak za računovodske 
storitve. 



 
 

4. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV DRUŽINSKIH ČLANOV ZAPOSLENIH NA ŠOS 

 

Naziv upravljavca, predstavnik upravljavca in pooblaščena oseba za varstvo osebnih 
podatkov: 

Naziv upravljavca Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) 

Kontaktni podatki 
upravljavca 

Dunajska cesta 51 

1000 Ljubljana  

e-pošta: info@studentska-org.si  

telefon: 01 280 68 00 

Predstavnik upravljavca Natalija Kurmašek 

Pooblaščena oseba za 
varstvo osebnih 
podatkov 

Alen Brkić 

Namen obdelave 

Namen obdelave 
osebnih podatkov 

 

· Uveljavljanje pravic in obveznosti iz naslova 
zdravstvenega zavarovanja, 

· Uveljavljanje pravic in obveznosti v skladu z 
davčno zakonodajo. 

 

Opis kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in vrst osebnih 
podatkov 

Opis kategorij 
posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni 
podatki 

Družinski člani zaposlenih na ŠOS 
 

Vrste osebnih podatkov 

 

A.  PODATKI O DELAVCU 
B.  PODATKI O DRUŽINSKIH ČLANIH 

 

 

A. PODATKI O DELAVCU:  

 

· evidenčna št. zaposlenega, 

· osebno ime, priimek. 

 

B. PODATKI O 
DRUŽINSKIH ČLANIH: 

 

· osebno ime, priimek, 

· sorodstveno razmerje z delavcem, 

· datum rojstva, 

· kraj rojstva, 
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· država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, 

· enotna matična številka občana, 

· davčna številka, 

· davčna razvrstitev, 

· državljanstvo, 

· naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna 
številka, kraj, poštna številka, šifra občine, 
občina, šifra države, država), 

· naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna 
številka, kraj, poštna številka, šifra občine, 
občina, šifra države, država), 

· datum izteka veljavnosti začasnega bivališča v 
RS, 

· datum zavarovanja, 

· vrsta zdravstvenega zavarovanja, 

· podlaga zavarovanja. 

 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, vključno z 
uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, 
vključno z identifikacijo te tretje države ali mednarodne organizacije, v primeru prenosov iz 
drugega pododstavka člena 49(1) pa tudi dokumentacijo o ustreznih zaščitnih ukrepi 

 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

 

Predviden rok za izbris različnih vrst podatkov 

 
Osebni podatki se hranijo trajno. 
 

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

· pooblaščeni delavci na ŠOS, 

· Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,  

· Finančna uprava Republike Slovenije, 

· Statistični urad Republike Slovenije, 

· drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07), 

· pooblaščeni zunanji strokovnjak za 
računovodske storitve. 



 
Splošni opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov 

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v 

Pravilniku o varnosti osebnih podatkov, ki je dostopen na sedežu in spletni strani ŠOS. 

 
5. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV O PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDIH 

ZAPOSLENIH NA ŠOS 
 

Naziv upravljavca, predstavnik upravljavca in pooblaščena oseba za varstvo osebnih 
podatkov: 

Naziv upravljavca Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) 

Kontaktni podatki 
upravljavca 

Dunajska cesta 51 

1000 Ljubljana  

e-pošta: info@studentska-org.si  

telefon: 01 280 68 00 

Predstavnik upravljavca Natalija Kurmanšek 

Pooblaščena oseba za 
varstvo osebnih 
podatkov 

Alen Brkić 

 

Namen obdelave 

 

Namen obdelave 
osebnih podatkov 

 

· Urejanje pravic in obveznosti delavca s 
področja varnosti in zdravja pri delu. 

 

 
 

Opis kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in vrst osebnih 
podatkov 

Opis kategorij 
posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni 
podatki 

Zaposleni delavci na ŠOS 
 

Vrste osebnih podatkov A. Evidenca o opravljenih preventivnih 
zdravstvenih pregledih zaposlenih 

B. Evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno 
delo in preizkusih praktičnega znanja 
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A. Evidenca o opravljenih 
preventivnih 
zdravstvenih pregledih 
zaposlenih: 

 

 

· ime in priimek ,  

· enotna matična številka občana (EMŠO),  

· državljanstvo, 

· datum rojstva, 

· stalno prebivališče oziroma naslov (kraj in 
občina),  

· številka delovnega dovoljenja in datum 
veljavnosti tega (za tujce),  

· invalidnost (v primeru invalidnosti tudi vrsta 
invalidnosti),  

· poklic, 

· šolska izobrazba, 

· strokovna usposobljenost, 

· datum zaposlitve,  

· delovno mesto in opis dela (pomembni podatki 
iz ocene tveganja): opis delovnega procesa, 
delovna oprema in predmeti dela, 
izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju 
tehničnega varstva, osebna varovalna oprema, 
posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora 
izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega 
mesta oziroma pripombe delodajalca, 

· napotnica oziroma zdravniško spričevalo o 
oceni delovne zmožnosti delavca, 

· izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za 
navedeno delovno mesto, 

· morebitne omejitve oziroma njihovo 
neizpolnjevanje in predlagano drugo delo ter 
omejitve,  

· razlog morebitne nepodanosti ocene,  

· predlagani ukrepi na področju varnosti in 
zdravja pri delu, 

· podatki o rokih, v katerih morajo biti delavci 
poslani na zdravstvene preglede. 

 

B. Evidenca o opravljenih 
usposabljanjih za varno 
delo in preizkusih 
praktičnega znanja: 

 

 

· ime in priimek ,  

· datum opravljenega usposabljanja.  

 



 
 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, vključno z 
uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah 

 
 

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, 
vključno z identifikacijo te tretje države ali mednarodne organizacije, v primeru prenosov iz 
drugega pododstavka člena 49(1) pa tudi dokumentacijo o ustreznih zaščitnih ukrepih 

 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 
 

Predviden rok za izbris različnih vrst podatkov 

Osebni podatki se hranijo trajno. 
 

Splošni opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov 

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v 

Pravilniku o varnosti osebnih podatkov, ki je dostopen na sedežu in spletni strani ŠOS. 

 

6. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU  
 

Naziv upravljavca, predstavnik upravljavca in pooblaščena oseba za varstvo osebnih 
podatkov: 

Naziv upravljavca Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) 

Kontaktni podatki 
upravljavca 

Dunajska cesta 51 

1000 Ljubljana  

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

· pooblaščeni delavci na ŠOS, 

· pooblaščeni zdravnik medicine dela, 

· pooblaščeni zunanji strokovnjak za varnost in 
zdravje pri delu (pogodbeni izvajalec, druga 
pravna oseba), 

· Zavod za zdravstveno zavarovanje, 

· Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije v primeru napotitve delavca na 
invalidsko komisijo,  

· drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07). 



 
e-pošta: info@studentska-org.si  

telefon: 01 280 68 00 

Predstavnik upravljavca Natalija Kurmanšek 

Pooblaščena oseba za 
varstvo osebnih 
podatkov 

Alen Brkić 

 

Namen obdelave 

Namen obdelave 
osebnih podatkov 

 

Urejanje pravic in obveznosti delavcev s 
področja varnosti in zdravja pri delu. 
 

 
 

Opis kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in vrst osebnih 
podatkov 

Opis kategorij 
posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni 
podatki 

Zaposleni delavci na ŠOS.  
 

Vrste osebnih podatkov: 

 
 

· ime in priimek, 
· datum in kraj rojstva, 
· podatki o strokovni izobrazbi delavca,  
· opis del oziroma nalog z vidika varstva pri delu; 

seznam oseb, ki so vodile usposabljanja in 
preizkuse znanja (navedba imena in priimka, 
strokovne izobrazbe, podpisi članov komisije in 
morebitno drugo gradivo), 

· opis del oziroma nalog z vidika varstva pred 
požarom; seznam oseb, ki so vodile 
usposabljanja in preizkuse znanja (navedba 
imena in priimka, strokovne izobrazbe, podpisi 
članov komisije in morebitno drugo gradivo), 

· opis del oziroma nalog z vidika prve pomoči; 
seznam oseb, ki so vodile usposabljanja in 
preizkuse znanja (navedba imena in priimka, 
strokovne izobrazbe, podpisi članov komisije in 
morebitno drugo gradivo). 
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Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, vključno z 
uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah 

 

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, 
vključno z identifikacijo te tretje države ali mednarodne organizacije, v primeru prenosov iz 
drugega pododstavka člena 49(1) pa tudi dokumentacijo o ustreznih zaščitnih ukrepih 

 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 
 

Predviden rok za izbris različnih vrst podatkov 

Osebni podatki se hranijo trajno. 
 

Splošni opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov 

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v 

Pravilniku o varnosti osebnih podatkov, ki je dostopen na sedežu in spletni strani ŠOS. 

 
7. ZBIRKA PODATKOV O AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODBAH NA ŠOS 

 

Naziv upravljavca, predstavnik upravljavca in pooblaščena oseba za varstvo osebnih 
podatkov: 

Naziv upravljavca Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) 

Kontaktni podatki 
upravljavca 

Dunajska cesta 51 

1000 Ljubljana  

e-pošta: info@studentska-org.si  

telefon: 01 280 68 00 

Predstavnik upravljavca Natalija Kurmanšek 

Pooblaščena oseba za 
varstvo osebnih 
podatkov 

Alen Brkić 

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

· pooblaščeni delavci na ŠOS. 

· pooblaščeni strokovnjak za varnost in zdravje 
pri delu (pogodbeni izvajalec, druga pravna 
oseba), 

· pooblaščeni zdravnik medicine dela, 

· drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07). 
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Namen obdelave 

Namen obdelave 
osebnih podatkov 

 

· Urejanje pravic in izpolnjevanje obveznosti iz 
avtorskih in podjemnih pogodb. 

 

 

Opis kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in vrst osebnih 
podatkov 

Opis kategorij 
posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni 
podatki 

Zaposleni delavci na ŠOS. 
 
Drugi zaposleni po avtorskih in podjemnih 
pogodbah. 
 
 

Vrste osebnih podatkov 

 

A. AVTORSKA POGODBA 
B. PODJEMNA POGODBA 

 

AVTORSKA POGODBA: 

 
 

 
 

· ime in priimek,  
· enotna matična številka občana (EMŠO),  
· stalno ali začasno prebivališče,  
· telefonska številka, 
· elektronski naslov, 
· davčna številka,  
· transakcijski račun in banka, pri kateri je odprt,  
· posel - predmet pogodbe,  
· trajanje opravljanja dela,  
· status davčnega zavezanca, 
· višina honorarja, 
· datum podpisa pogodbe/začetek veljavnosti 

pogodbe, 
· datum prenehanja veljavnosti pogodbe. 

 

PODJEMNA POGODBA: · ime in priimek,  
· stalno ali začasno prebivališče,  
· telefonska številka, 
· elektronski naslov, 
· davčna številka, 
· transakcijski račun in banka, pri kateri je odprt,  
· višina honorarja, 
· posel - predmet pogodbe,  
· trajanje opravljanja dela, 



 
· datum podpisa pogodbe/začetek veljavnosti 

pogodbe, 
· čas, za katerega je pogodba sklenjena, 
· obseg dela v delovnih dnevih na mesec. 

 

 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, vključno z 
uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah 

 

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, 
vključno z identifikacijo te tretje države ali mednarodne organizacije, v primeru prenosov iz 
drugega pododstavka člena 49(1) pa tudi dokumentacijo o ustreznih zaščitnih ukrepih 

 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

 

Predviden rok za izbris različnih vrst podatkov 

Osebni podatki se hranijo trajno. 

Splošni opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov 

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v 

Pravilniku o varnosti osebnih podatkov, ki je dostopen na sedežu in spletni strani ŠOS. 

 
8. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV O IZOBRAŽEVANJU IN  USPOSABLJANJU 

ZAPOSLENIH NA ŠOS 
 

Naziv upravljavca, predstavnik upravljavca in pooblaščena oseba za varstvo osebnih 
podatkov: 

Naziv upravljavca Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) 

Kontaktni podatki Dunajska cesta 51 

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

· pooblaščeni delavci na ŠOS, 

· Zavod RS za zaposlovanje, 

· Finančna uprava RS,  

· banke,   

· drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07), 

· pooblaščeni zunanji strokovnjak za 
računovodske storitve. 

 



 
upravljavca 1000 Ljubljana  

e-pošta: info@studentska-org.si  

telefon: 01 280 68 00 

Predstavnik upravljavca Natalija Kurmanšek 

Pooblaščena oseba za 
varstvo osebnih 
podatkov 

Alen Brkić 

 

Namen obdelave 

Namen obdelave 
osebnih podatkov 

 

· Vpis opravljenega usposabljanja v evidenco 
izobraževanj oz. usposabljanj zaposlenih. 

 

  

Opis kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in vrst osebnih 
podatkov 

Opis kategorij 
posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni 
podatki 

Zaposleni delavci na ŠOS. 
 

 
 

Vrste osebnih podatkov 

 

 
 

 
· ime in priimek zaposlenega, 

· opis strokovnega izobraževanja oz 
usposabljanja, 

· naziv ustanove izobraževanja,  

· predavatelj, 

· kraj,  

· datum in čas trajanja izobraževanja,  

· kotizacija in drugi stroški. 

  

 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, vključno z 
uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah 

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

· pooblaščeni delavci na ŠOS, 

· drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07). 
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Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, 
vključno z identifikacijo te tretje države ali mednarodne organizacije, v primeru prenosov iz 
drugega pododstavka člena 49(1) pa tudi dokumentacijo o ustreznih zaščitnih ukrepih 

 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 
 

Predviden rok za izbris različnih vrst podatkov 

 
Osebni podatki se hranijo trajno.  
 

Splošni opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov 

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v 

Pravilniku o varnosti osebnih podatkov, ki je dostopen na sedežu in spletni strani ŠOS. 

 
9. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV O DIJAKIH IN ŠTUDENTIH, KI  DELAJO NA PODLAGI 

NAPOTNICE POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE 
 

Naziv upravljavca, predstavnik upravljavca in pooblaščena oseba za varstvo osebnih 
podatkov: 

Naziv upravljavca Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) 

Kontaktni podatki 
upravljavca 

Dunajska cesta 51 

1000 Ljubljana  

e-pošta: info@studentska-org.si  

telefon: 01 280 68 00 

Predstavnik upravljavca Natalija Kurmanšek 

Pooblaščena oseba za 
varstvo osebnih 
podatkov 

Alen Brkić 

 

Namen obdelave 

Namen obdelave 
osebnih podatkov 

 

· Izpolnjevanje obveznosti in uveljavljanje pravic 
iz naslova dela na podlagi napotnice. 
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Opis kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in vrst osebnih 
podatkov 

Opis kategorij 
posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni 
podatki 

Osebe, ki opravljajo delo na podlagi napotnice 
pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost 
posredovanja dela dijakom in študentom. 
 
 

Vrste osebnih podatkov 

 

 
 

· ime in priimek, 

· datum in kraj rojstva, 

· enotna matična številka občana (EMŠO), 

· davčna številka, 

· stalno prebivališče, 

· začasno prebivališče, 

· šola oz. fakulteta, ki jo obiskuje oseba, 

· vpisna številka, 

· datum začetka dela, 

· datum prenehanja dela oz. trajanje dela/ število 
opravljenih ur, 

· kraj opravljanja dela, 

· kratek opis del in nalog oz. naziv dela, 

· urna postavka v eurih na uro, 

· izplačani zneski, 

· datum izplačila, 

· organizacijska enota, 

· vodja organizacijske enote, 

· dokazilo o opravljenem zdravniškem pregledu. 

 

 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, vključno z 
uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah 

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

· pooblaščeni delavci na ŠOS., 

· pooblaščena organizacija, ki opravlja dejavnost 
posredovanja dela dijakom in študentom, 

· drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07), 



 
 

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, 
vključno z identifikacijo te tretje države ali mednarodne organizacije, v primeru prenosov iz 
drugega pododstavka člena 49(1) pa tudi dokumentacijo o ustreznih zaščitnih ukrepi 

 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 
 

Predviden rok za izbris različnih vrst podatkov 

 
Osebni podatki se hranijo trajno.  
 
 

Splošni opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov 

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v 

Pravilniku o varnosti osebnih podatkov, ki je dostopen na sedežu in spletni strani ŠOS. 

 

10. ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV O POŠKODBAH PRI DELU ZAPOSLENIH NA ŠOS 
 

Naziv upravljavca, predstavnik upravljavca in pooblaščena oseba za varstvo osebnih 
podatkov: 

Naziv upravljavca Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) 

Kontaktni podatki 
upravljavca 

Dunajska cesta 51 

1000 Ljubljana  

e-pošta: info@studentska-org.si  

telefon: 01 280 68 00 

Predstavnik upravljavca Natalija Kurmanšek 

Pooblaščena oseba za 
varstvo osebnih 
podatkov 

Alen Brkić 

 

· pooblaščeni zunanji strokovnjak za 
računovodske storitve. 
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Namen obdelave 

Namen obdelave 
osebnih podatkov 

 

· Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz 
delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri 
delu. 

 
 

Opis kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in vrst osebnih 
podatkov 

Opis kategorij 
posameznikov, na katere 
se nanašajo osebni 
podatki 

Zaposleni delavci na ŠOS. 
 

Vrste osebnih podatkov 

 

A. OSEBNI PODATKI 
B. PODATKI O POŠKODOVANEM DELAVCU 
C. PODATKI O POŠKODBI PRI DELU 

 

 

A) OSEBNI PODATKI: 
 

 

· osebno 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). 

 
B) PODATKI O 

POŠKODOVANEM 
DELAVCU: 

 

 

· delo, ki ga opravljal ob nezgodi, 

· koliko ur je delal tistega dne, 

· ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat, 

· narava poškodbe, 



 
· poškodovani del telesa, 

· ali je bila poškodba smrtna, 

· podlaga zavarovanja. 

 
C) PODATKI O POŠKODBI 

PRI DELU: 
 

 

· kdaj se je pripetila nesreča (datum, dan v tednu, 
doba dneva), 

· 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), 

· koliko oseb se je skupaj poškodovalo, 

· koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče 
ali na poti v zdravstveni zavod, 

· ali se je podobna nesreča zgodila že prej na 
istem delovnem mestu, 

· vir nesreče, 

· vzrok nesreče, 

· ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na 
delovnem mestu ogrožen, 

· uporaba osebnih varstvenih ukrepov. 

 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, vključno z 
uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah 

 

 

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

· pooblaščeni delavci na ŠOS, 

· pooblaščeni strokovnjak za varnost in zdravje 
pri delu (pogodbeni izvajalec, druga  pravna 
oseba), 

· pooblaščeni zdravnik, 

· Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,  

· zavarovalnica, 

· drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07), 

· pooblaščeni zunanji strokovnjak za 
računovodske storitve. 



 
Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, 
vključno z identifikacijo te tretje države ali mednarodne organizacije, v primeru prenosov iz 
drugega pododstavka člena 49(1) pa tudi dokumentacijo o ustreznih zaščitnih ukrepih 

 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 
 

Predviden rok za izbris različnih vrst podatkov 

 
Osebni podatki se hranijo trajno.  
 

Splošni opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov 

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v 

Pravilniku o varnosti osebnih podatkov, ki je dostopen na sedežu in spletni strani ŠOS. 

 
11. EVIDENCA OSEBNIH PODATKOV O UPRAVIČENCIH DO SUBVENCIONIRANE 

ŠTUDENTSKE PREHRANE 
 

Naziv upravljavca, predstavnik upravljavca in pooblaščena oseba za varstvo osebnih 
podatkov: 

Naziv upravljavca Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) 

Kontaktni podatki 

upravljavca 

Dunajska cesta 51 

1000 Ljubljana  

e-pošta: info@studentska-org.si  

telefon: 01 280 68 00 

Predstavnik upravljavca Matic Ber 

Pooblaščena oseba za 

varstvo osebnih 

podatkov 

Alen Brkić 

 

Namen obdelave 

Namen obdelave 

osebnih podatkov 

 

· Izvajanje sistema subvencionirane študentske 

prehrane (ugotavljanje upravičenosti do 

subvencionirane študentske prehrane), 

· Obveščanje o upravičenosti in delovanju 

sistema subvencionirane študentske prehrane. 
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Opis kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in vrst osebnih 
podatkov 

Opis kategorij 

posameznikov, na katere 

se nanašajo osebni 

podatki 

Upravičenci do subvencionirane študentske 

prehrane (študenti). 

 

 

Vrste osebnih podatkov: 

 

 

· osebno ime upravičenca, 

· EMŠO, 

· številka mobilnega telefona, kadar študent 

uveljavlja subvencionirano študentsko 

prehrano z uporabo mobilnega telefona, 

· naslov elektronske pošte ali številka 

mobilnega telefona za obveščanje o 

upravičenosti in delovanju sistema 

subvencionirane študentske prehrane na 

podlagi privolitve upravičenca do 

subvencionirane študentske prehrane, 

· obdobje pravice do subvencionirane 

študentske prehrane, 

· število subvencioniranih obrokov prehrane, 

do katerih je študent mesečno upravičen in 

· število subvencioniranih obrokov prehrane, 

ki so bili izkoriščeni pri posameznem 

ponudniku v posameznem mesecu. 

 

 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, vključno z 
uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah 

 

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, 
vključno z identifikacijo te tretje države ali mednarodne organizacije, v primeru prenosov iz 
drugega pododstavka člena 49(1) pa tudi dokumentacijo o ustreznih zaščitnih ukrepi 

 

Kategorije posameznikov, 

ki so jim bili ali jim bodo 

razkriti osebni podatki 

 

· zakonsko pooblaščeni uporabniki, 

· pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov. 



 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

 

Predviden rok za izbris različnih vrst podatkov 

Osebno ime upravičenca, EMŠO, številka mobilnega telefona, kadar študent uveljavlja 

subvencionirano študentsko prehrano z uporabo mobilnega telefona, obdobje pravice do 

subvencionirane študentske prehrane, število subvencioniranih obrokov prehrane, do 

katerih je študent mesečno upravičen in število subvencioniranih obrokov prehrane, ki so 

bili izkoriščeni pri posameznem ponudniku v posameznem mesecu, se bodo shranjevali in 

uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili 

obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave bomo vaše osebne podatke izbrisali, blokirali, 

uničili ali anonimizirali. Naslov elektronske pošte ali številka mobilnega telefona za 

obveščanje o upravičenosti in delovanju sistema subvencionirane študentske prehrane na 

podlagi privolitve upravičenca do subvencionirane študentske prehrane se bodo shranjevali 

in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so 

bili obdelovani oziroma do zahteve po brisanju teh podatkov. 

Splošni opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov 

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v 

Pravilniku o varnosti osebnih podatkov, ki je dostopen na sedežu in spletni strani ŠOS. 

 

12. EVIDENCA ZAPISNIKOV SEJ ORGANOV ŠOS 
 

Naziv upravljavca, predstavnik upravljavca in pooblaščena oseba za varstvo osebnih 
podatkov: 

Naziv upravljavca Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) 

Kontaktni podatki 

upravljavca 

Dunajska cesta 51 

1000 Ljubljana  

e-pošta: info@studentska-org.si  

telefon: 01 280 68 00 

Predstavnik upravljavca Kaja Tržan 

Pooblaščena oseba za 

varstvo osebnih 

podatkov 

Alen Brkić 
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Namen obdelave 

Namen obdelave 

osebnih podatkov 

 

· Spremljanje udeležbe na sejah organov in 

zagotavljanje sklepčnosti organov. 

 

Opis kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in vrst osebnih 
podatkov 

Opis kategorij 

posameznikov, na katere 

se nanašajo osebni 

podatki 

 

Člani organov ŠOS in zunanji udeleženi na 

sejah ŠOS. 

 

Vrste osebnih podatkov: 

 

 

- ime in priimek, 

- naziv, 

- organizacija, 

- datum. 

 

 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, vključno z 
uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah 

 

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, 
vključno z identifikacijo te tretje države ali mednarodne organizacije, v primeru prenosov iz 
drugega pododstavka člena 49(1) pa tudi dokumentacijo o ustreznih zaščitnih ukrepih 

 

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

 

Predviden rok za izbris različnih vrst podatkov 

 
Osebni podatki se hranijo trajno.  
 

Splošni opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov 

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v 

Kategorije posameznikov, 

ki so jim bili ali jim bodo 

razkriti osebni podatki 

 

· Pooblaščeni člani organov, 

· zakonsko pooblaščeni uporabniki. 



 
Pravilniku o varnosti osebnih podatkov, ki je dostopen na sedežu in spletni strani ŠOS. 

 
13. EVIDENCA PREJETE IN POSLANE POŠTE 

 

Naziv upravljavca, predstavnik upravljavca in pooblaščena oseba za varstvo osebnih 
podatkov: 

Naziv upravljavca Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) 

Kontaktni podatki 

upravljavca 

Dunajska cesta 51 

1000 Ljubljana  

e-pošta: info@studentska-org.si  

telefon: 01 280 68 00 

Predstavnik upravljavca Natalija Kurmanšek 

Pooblaščena oseba za 

varstvo osebnih 

podatkov 

Alen Brkić 

 

Namen obdelave 

Namen obdelave 

osebnih podatkov 

 

· Spremljanje poslane in prejete pošte. 

 

Opis kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in vrst osebnih 
podatkov 

Opis kategorij 

posameznikov, na katere 

se nanašajo osebni 

podatki 

 

Prejemniki poslane in pošiljatelji prejete pošte. 

 

Vrste osebnih podatkov: 

 

 

- ime in priimek prejemnika ali pošiljatelja, 

- naziv prejemnika ali pošiljatelja, 

- zaporedna številka pošte, 

- naslov prejemnika ali pošiljatelja, 

- datum. 

 

 

mailto:info@studentska-org.si
https://www.google.si/search?q=%C5%A1os&oq=%C5%A1os&aqs=chrome..69i57j0l5.499j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 
Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, vključno z 
uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah 

 

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, 
vključno z identifikacijo te tretje države ali mednarodne organizacije, v primeru prenosov iz 
drugega pododstavka člena 49(1) pa tudi dokumentacijo o ustreznih zaščitnih ukrepih 

 

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

 

Predviden rok za izbris različnih vrst podatkov 

 
Osebni podatki se hranijo trajno.  
 

Splošni opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov 

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v 

Pravilniku o varnosti osebnih podatkov, ki je dostopen na sedežu in spletni strani ŠOS. 

 
14. EVIDENCA POTNIH NALOGOV 

 

Naziv upravljavca, predstavnik upravljavca in pooblaščena oseba za varstvo osebnih 
podatkov: 

Naziv upravljavca Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) 

Kontaktni podatki 

upravljavca 

Dunajska cesta 51 

1000 Ljubljana  

e-pošta: info@studentska-org.si  

telefon: 01 280 68 00 

Predstavnik upravljavca Natalija Kurmanšek 

Pooblaščena oseba za 

varstvo osebnih 

podatkov 

Alen Brkić 

 

Kategorije posameznikov, 

ki so jim bili ali jim bodo 

razkriti osebni podatki 

 

· Pooblaščene osebe na ŠOS, 

· zakonsko pooblaščeni uporabniki. 
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Namen obdelave 

Namen obdelave 

osebnih podatkov 

 

· urejanje pravic in obveznosti iz delovnega 
razmerja in drugih pogodbenih oblik dela, 

· zagotavljanje statističnega spremljanja, 

· za potrebe inšpekcijskega nadzora. 

 

Opis kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in vrst osebnih 
podatkov 

Opis kategorij 

posameznikov, na katere 

se nanašajo osebni 

podatki 

 

Zaposleni in člani organov ŠOS. 

 

Vrste osebnih podatkov: 

 

 

- ime in priimek, 

- delovno mesto/funkcija, 

- naslov bivališča, 

- datum. 

 

 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, vključno z 
uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah 

 

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, 
vključno z identifikacijo te tretje države ali mednarodne organizacije, v primeru prenosov iz 
drugega pododstavka člena 49(1) pa tudi dokumentacijo o ustreznih zaščitnih ukrepih 

 

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

 

Predviden rok za izbris različnih vrst podatkov 

 
Osebni podatki se hranijo trajno.  
 

Kategorije posameznikov, 

ki so jim bili ali jim bodo 

razkriti osebni podatki 

 

· Pooblaščene osebe na ŠOS, 

· zakonsko pooblaščeni uporabniki. 



 
Splošni opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov 

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v 

Pravilniku o varnosti osebnih podatkov, ki je dostopen na sedežu in spletni strani ŠOS. 

 
15. EVIDENCA PRIHODOV NA ŠOS 

 

Naziv upravljavca, predstavnik upravljavca in pooblaščena oseba za varstvo osebnih 
podatkov: 

Naziv upravljavca Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) 

Kontaktni podatki 

upravljavca 

Dunajska cesta 51 

1000 Ljubljana  

e-pošta: info@studentska-org.si  

telefon: 01 280 68 00 

Predstavnik upravljavca Natalija Kurmanšek 

Pooblaščena oseba za 

varstvo osebnih 

podatkov 

Alen Brkić 

 

Namen obdelave 

Namen obdelave 

osebnih podatkov 

 

· urejanje pravic in obveznosti iz delovnega 
razmerja in drugih pogodbenih oblik dela, 

· zagotavljanje statističnega spremljanja, 

· za potrebe inšpekcijskega nadzora. 

 

Opis kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in vrst osebnih 
podatkov 

Opis kategorij 

posameznikov, na katere 

se nanašajo osebni 

podatki 

 

Zaposleni in člani organov ŠOS. 

 

Vrste osebnih podatkov: 

 

 

- ime in priimek, 

- delovno mesto/funkcija, 

- naslov bivališča, 

- datum. 
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Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, vključno z 
uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah 

 

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, 
vključno z identifikacijo te tretje države ali mednarodne organizacije, v primeru prenosov iz 
drugega pododstavka člena 49 (1) pa tudi dokumentacijo o ustreznih zaščitnih ukrepih 

 

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

 

Predviden rok za izbris različnih vrst podatkov 

 
Osebni podatki se hranijo trajno.  
 

Splošni opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov 

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v 

Pravilniku o varnosti osebnih podatkov, ki je dostopen na sedežu in spletni strani ŠOS. 

 
16. ZBIRKA ORGANIZACIJSKIH OBLIK ŠOS 

 

Naziv upravljavca, predstavnik upravljavca in pooblaščena oseba za varstvo osebnih 
podatkov: 

Naziv upravljavca Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) 

Kontaktni podatki upravljavca Dunajska cesta 51 

1000 Ljubljana  

e-pošta: info@studentska-org.si  

telefon: 01 280 68 00 

Predstavnik upravljavca Rok Petrič 

Pooblaščena oseba za 

varstvo osebnih podatkov 

Alen Brkić 

Kategorije posameznikov, 

ki so jim bili ali jim bodo 

razkriti osebni podatki 

 

· Pooblaščene osebe na ŠOS, 

· zakonsko pooblaščeni uporabniki. 
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Namen obdelave 

Namen obdelave osebnih 

podatkov 

 

· urejanje pravic in obveznosti iz Zakon o skupnosti 
študentov in Študentske ustave, 

· za potrebe financiranja in obveščanja. 

 

Opis kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in vrst osebnih 
podatkov 

Opis kategorij posameznikov, 

na katere se nanašajo osebni 

podatki 

 

Zakoniti zastopniki organizacijskih oblik ŠOS 

 

Vrste osebnih podatkov: 

 

 

- ime in priimek, 

- funkcija. 

 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, vključno z 
uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah 

 

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, 
vključno z identifikacijo te tretje države ali mednarodne organizacije, v primeru prenosov iz 
drugega pododstavka člena 49(1) pa tudi dokumentacijo o ustreznih zaščitnih ukrepih 

 

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

 

Predviden rok za izbris različnih vrst podatkov 

 
Osebni podatki se hranijo trajno.  
 

Splošni opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov 

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v 

Kategorije posameznikov, ki so 

jim bili ali jim bodo razkriti 

osebni podatki 

 

· Pooblaščene osebe na ŠOS, 

· zakonsko pooblaščeni uporabniki. 

·  



 
Pravilniku o varnosti osebnih podatkov, ki je dostopen na sedežu in spletni strani ŠOS. 

 
17. EVIDENCA POGODB ŠOS 

 

Naziv upravljavca, predstavnik upravljavca in pooblaščena oseba za varstvo osebnih 
podatkov: 

Naziv upravljavca Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) 

Kontaktni podatki upravljavca Dunajska cesta 51 

1000 Ljubljana  

e-pošta: info@studentska-org.si  

telefon: 01 280 68 00 

Predstavnik upravljavca Rok Petrič 

Pooblaščena oseba za 

varstvo osebnih podatkov 

Alen Brkić 

 

Namen obdelave 

Namen obdelave osebnih 

podatkov 

 

· urejanje pravic in obveznosti iz pogodbenih 
razmerij ŠOS. 

 

Opis kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in vrst osebnih 
podatkov 

Opis kategorij posameznikov, 

na katere se nanašajo osebni 

podatki 

 

 Zastopniki v pravnem prometu  

 

Vrste osebnih podatkov: 

 

 

- ime in priimek, 

- delovno mesto/funkcija, 

- datum. 
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Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, vključno z 
uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah 

 

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, 
vključno z identifikacijo te tretje države ali mednarodne organizacije, v primeru prenosov iz 
drugega pododstavka člena 49(1) pa tudi dokumentacijo o ustreznih zaščitnih ukrepih 

 

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

 

Predviden rok za izbris različnih vrst podatkov 

 
Osebni podatki se hranijo trajno.  
 

Splošni opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov 

Postopki in ukrepi za varovanje zbirke osebnih podatkov so podrobneje določeni v 

Pravilniku o varnosti osebnih podatkov, ki je dostopen na sedežu in spletni strani ŠOS. 

 

 

18. EVIDENCA ŠTUDENTSKEGA DELA 
 

Naziv upravljavca, predstavnik upravljavca in pooblaščena oseba za varstvo osebnih 
podatkov: 

Naziv upravljavca Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) 

Kontaktni podatki upravljavca Dunajska cesta 51 

1000 Ljubljana  

e-pošta: info@studentska-org.si  

telefon: 01 280 68 00 

Kategorije posameznikov, ki so 

jim bili ali jim bodo razkriti 

osebni podatki 

 

· Pooblaščene osebe na ŠOS, 

· zakonsko pooblaščeni uporabniki. 

·  
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Predstavnik upravljavca Marko Ruperčič 

Pooblaščena oseba za 

varstvo osebnih podatkov 

Alen Brkić 

 

Namen obdelave 

Namen obdelave osebnih 

podatkov 

 

· Vzdrževanje informacijskega sistema osebnih 
elektronskih portfoliev znanj, izkušenj in 
kompetenc, ki se pridobijo z opravljanjem 
študentskega dela, izvajanje nadzora, 
spremljanja, načrtovanja in vodenja politike na 
področjih, ki jih ureja ta zakon, razvoj storitev in 
ukrepov za mlade ter za znanstvenoraziskovalne 
in statistične namene. 

 

Opis kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in vrst osebnih 
podatkov 

Opis kategorij posameznikov, 

na katere se nanašajo osebni 

podatki 

 

 Dijaki in študenti, ki opravljajo študentsko delo 

 

Vrste osebnih podatkov: 

 

 

· Ime in priimek dijakov in študentov ter 
udeležencev izobraževanja odraslih, ki so 
opravljali začasno in občasno delo dijakov in 
študentov, 

· EMŠO dijakov in študentov ter udeležencev 
izobraževanja odraslih, ki so opravljali 
začasno in občasno delo dijakov in 
študentov, 

· davčne številke dijakov in študentov ter 
udeležencev izobraževanja odraslih, ki so 
opravljali začasno in občasno delo dijakov in 
študentov, 

· naslov stalnega in začasnega prebivališča 
dijakov in študentov ter udeležencev 
izobraževanja odraslih, ki so opravljali 
začasno in občasno delo dijakov in 
študentov, 

· 4 mestna koda iz Standardne klasifikacije 
poklicev, ki opredeljuje opravljeno začasno 
ali občasno delo, 

· naziv dela, ki je bilo opravljeno kot občasno 
ali začasno delo, 



 
· datum prvega dne opravljenega dela, 
· datum zadnjega dne opravljenega dela, 
· število opravljenih delovnih ur, 
· davčna številka delodajalca, pri katerem je 

bilo opravljeno občasno ali začasno delo, 
· matična številka delodajalca, pri katerem je 

bilo opravljeno občasno ali začasno delo, 
· naziv delodajalca, pri katerem je bilo 

opravljeno občasno ali začasno delo, 
· naslov delodajalca, pri katerem je bilo 

opravljeno občasno ali začasno delo, 
vključno s poštno številko, krajem in državo 
delodajalca, 

· šifra koncesionarja, 
· datum izdaje napotnice, 
· datum začetka veljavnosti napotnice, 
· datum zaključka veljavnosti napotnice. 

 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, vključno z 
uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah 

 

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, 
vključno z identifikacijo te tretje države ali mednarodne organizacije, v primeru prenosov iz 
drugega pododstavka člena 49(1) pa tudi dokumentacijo o ustreznih zaščitnih ukrepih 

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

 

Kategorije posameznikov, ki so 

jim bili ali jim bodo razkriti 

osebni podatki 

· dijaki in študenti (kot nosilci osebnih 
podatkov), ki so opravljali študentsko delo, 

· ministrstvo, pristojno za delo, na podlagi 4. 
odstavka 124.a člena ZUTD, 

· Zavod RS za zaposlovanje, na podlagi 4. 
odstavka 124.a člena ZUTD, 

· ministrstvo, pristojno za izobraževanje, , na 
podlagi 4. odstavka 124.a člena ZUTD, 

· Inšpektorat RS za delo, na podlagi 4. 
odstavka 124.a člena ZUTD, 

· Finančna uprava RS, na podlagi 4. odstavka 
124.a člena ZUTD, 

· pooblaščene osebe izvajalca 
informacijskega sistema evidence kot 
pogodbenega obdelovalca upravljavca, 
skladno z dogovorom med upravljavcem in 
pogodbenim obdelovalcem. 



 
Predviden rok za izbris različnih vrst podatkov 

 
Ime in priimek dijakov in študentov ter udeležencev izobraževanja odraslih, ki so opravljali 
začasno in občasno delo dijakov in študentov; EMŠO dijakov in študentov ter 
udeležencev izobraževanja odraslih, ki so opravljali začasno in občasno delo dijakov in 
študentov; davčne številke dijakov in študentov ter udeležencev izobraževanja odraslih, ki 
so opravljali začasno in občasno delo dijakov in študentov; naslov stalnega in začasnega 
prebivališča dijakov in študentov ter udeležencev izobraževanja odraslih, ki so opravljali 
začasno in občasno delo dijakov in študentov; davčna številka delodajalca, pri katerem je 
bilo opravljeno občasno ali začasno delo; matična številka delodajalca, pri katerem je bilo 
opravljeno občasno ali začasno delo; naziv delodajalca, pri katerem je bilo opravljeno 
občasno ali začasno delo; naslov delodajalca, pri katerem je bilo opravljeno občasno ali 
začasno delo, vključno s poštno številko, krajem in državo delodajalca; šifra 
koncesionarja; datum izdaje napotnice; datum začetka veljavnosti napotnice; datum 
zaključka veljavnosti napotnice se hranijo 15 let, skladno s 6. odstavkom 123.a člena 
ZUTD. 
 
4 mestna koda iz Standardne klasifikacije poklicev, ki opredeljuje opravljeno začasno ali 
občasno delo; naziv dela, ki je bilo opravljeno kot občasno ali začasno delo; datum 
prvega dne opravljenega dela; datum zadnjega dne opravljenega dela; število opravljenih 
delovnih ur se hranijo 20 let, skladno s 6. odstavkom 123.a člena ZUTD. 

Splošni opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov 

Za posredovanje podatkov v evidenco ŠOS je pripravljena spletna storitev, posredniki pa 
pripravijo odjemalca. Vzpostavljena je varna povezava (SSL), za overjanje pa se uporablja 
kvalificirana uporabniška digitalna potrdila, kot so SI-TRUST Root, SIGEN-CA G2, NLB 
Root, Halcom CA in druga. Poleg tega je za posredovanje podatkov pripravljen spletni 
uporabniški vmesnik za ročno nalaganje Excel dokumenta s podatki. Vmesnik zagotavlja 
varno povezavo (SSL) in overjanje z dodeljenim uporabniškim imenom in geslom. 

 
V primeru vzpostavitve spletne storitve, posrednik lahko uporablja le HTTP metodi ’’POST’’ 
in ’’DELETE’’ (v primeru umika zapisa), zato povezava omogoča le enosmerni prenos 
podatkov s strani posrednika v EŠD. Spletni uporabniški vmesnik z nalaganjem Excel 
datoteke prav tako omogoča le enosmerni prenos podatkov s strani posrednika v EŠD. 
Dostop do podatkov iz sistema EŠD je preko te povezave nemogoč.  

 
Do zbirke osebnih podatkov lahko pri upravljavcu dostopa le registrirani in prepoznani 
(overjanje in avtorizacija) uporabnik.  

 
Do lastnih podatkov lahko preko spletne storitve dostopajo tudi sami lastniki osebnih 
podatkov, t.j. dijaki in študenti, ki so opravljali študentsko delo. Dostop je omogočen preko 
spletne strani e-di.si, ter z vpisom pravilne kombinacije EMŠO-a in davčne številke 
posameznika. Trikratni zaporedni napačni vpis kombinacije EMŠO-a in davčne številke 
zaklene dostop do podatkov za uporabnika, nosilca tega osebnega podatka. Za dostop do 
te spletne strani se uporablja varna povezava (SSL). 

 



 
Podatke o imenu in priimku ter naslovu prebivališča EŠD pridobiva iz Centralnega 
registra prebivalstva preko varnega omrežja HKOM. 

 
 
19. EVIDENCA PREJEMNIKOV ELEKTRONSKIH SPOROČIL ŠOS 

 

Naziv upravljavca, predstavnik upravljavca in pooblaščena oseba za varstvo osebnih 
podatkov: 

Naziv upravljavca Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) 

Kontaktni podatki upravljavca Dunajska cesta 51 

1000 Ljubljana  

e-pošta: info@studentska-org.si  

telefon: 01 280 68 00 

Predstavnik upravljavca Tamara Skušek 

Pooblaščena oseba za 

varstvo osebnih podatkov 

Alen Brkić 

 

Namen obdelave 

Namen obdelave osebnih 

podatkov 

 

· Pošiljanje elektronske pošte uporabnikom, ki 
želijo prejemati koristne novice s področja 
pravic, ki izhajajo iz statusa študenta in s 
področja obštudijskih dejavnosti študentov 

 

Opis kategorij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in vrst osebnih 
podatkov 

Opis kategorij posameznikov, 

na katere se nanašajo osebni 

podatki 

 

· Uporabniki, ki so se na podlagi osebne 

privolitve vpisali v evidenco prejemnikov 

elektronskih sporočil, ki jih pošilja 

Študentska organizacija Slovenije 

 

Vrste osebnih podatkov: 

 

 

· Ime in priimek uporabnikov, ki so se na 
podlagi osebne privolitve vpisali v evidenco 
prejemnikov elektronskih sporočil, ki jih 
pošilja Študentska organizacija Slovenije, 

· Elektronska pošta uporabnikov, ki so se na 

podlagi osebne privolitve vpisali v evidenco 
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prejemnikov elektronskih sporočil, ki jih 

pošilja Študentska organizacija Slovenije. 

 

Kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, vključno z 
uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah 

 

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, 
vključno z identifikacijo te tretje države ali mednarodne organizacije, v primeru prenosov iz 
drugega pododstavka člena 49(1) pa tudi dokumentacijo o ustreznih zaščitnih ukrepih 

 

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

 

Predviden rok za izbris različnih vrst podatkov 

 
Osebni podatki se hranijo trajno oziroma do zahteve za izbris na zahtevo uporabnika. 

Splošni opis tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov 

Za uporabnike, ki so se na podlagi osebne privolitve vpisali v evidenco prejemnikov 

elektronskih sporočil, ki jih pošilja Študentska organizacija Slovenije, je na spletni strani 

www.studentska-org.si na voljo obrazec preko katerega vpišejo podake (ime in priimek ter 

eletrkonska pošta). Ob vpisu se podatki avtomatsko shranijo v zbirko osebnih podatkov v 

spletni storitvi Mailchimp. Do zbirke osebnih podatkov v spletni storitvi Mailchimp dostopa 

samo oseba pooblaščena za obdelavo osebnih podatkov. Vstop je omogočen s pomočjo 

vpisa uporabniškega imena in gesla ter začasnega gesla, ki ga ob vpisu pooblaščena 

oseba prejme po elektronski pošti in ima omejeno veljavnost. 

 

Kategorije posameznikov, ki so 

jim bili ali jim bodo razkriti 

osebni podatki 

· Pooblaščena oseba za obdelavo osebnih 

podatkov  
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