EVIDENCA O DEJAVNOSTIH OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV OBČINE ŠKOFJA LOKA: Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka, Kontaktna oseba: Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: _____________(e-naslov, telefon)

V2 22.7.2019

Zaporedna
številka

Dejavnost obdelave

Pravna podlaga

Namen obdelave

Kategorija posameznikov

Vrsta osebnih
podatkov

Uporabniki / kategorije
uporabnikov - prenos zunanjim

Uporabniki - pogodbena
obdelavo (podizvajanje)

Obdelava izven EU

Rok hrambe
osebnih
podatkov ali
(če to ni
možno) merila
za hrambo

ne

5 let

Pravice posameznikov

Tehnični in organizacijski ukrepi za
varnost podatkov

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.

94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 –

1

Evidenca izdanih dovoljenj in kartic za
vožnjo in ustavljanje znotraj območja
umirjenega prometa ter parkiranja v
naselju Škofja Loka

odl. US), Odlok o ureditvi cestnega prometa
(Ur.l.RS 40/2009, 41/2011, 47/2012,
106/2012,58/2013, 89/2013, Pravilnik o

dovolilnicah in dovoljenjih za vožnjo motornih
vozil na območju umirjenega prometa v naselju

Škofja Loka (Ur.l.RS 13/97). Odredba o določitvi

parkirnih površin v Občini Škofja Loka, na katerih
je uvedeno plačilo parkirnine (Uradno glasilo

Občani mesta Škofja Loka
Ime in priimek, EMŠO,
Za potrebe postopka
zainteresirani za dovoz in
prebivališče, kontakt:
odločanja o izdaji dovolilnic in ustavljanje v območju za pešce
telefon, elektronska
dovoljenj ter brezkontaktnih
in prebivalci zainteresirani za
pošta, registrska
kartic, plačilo računa
parkiranje v ožjem delu mesta
številka vozila
in plačljivih parkiriščih

Pravica dostopa

/

Javno podjetje ljubljanska

parkirišča in tržnice d.o.o. -

(seznanitve) do osebnih
podatkov v evidenci,
popravek, izbris
(omejeno)

Osebni podatki so zavarovani v

skladu s Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine Škofje
Loke

slovenskih občin, št. 56/2016)

Vpogled v podatke

VI. poglavje Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni

2

Evidenca zavezancev za odmero

nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča

list št. 18/84, 32/85, 33/89, 24/92)
218. in 218.a do 218.d člen Zakona o graditvi

objektov (Uradni list št. 102/04, 14/05, 92/05)

403. do 406. člen Zakona o davčnem postopku
(Uradni list št. 13/11, 32/12, 94/12, 101/13)
Odlok o odmeri NUSZ (Uradni list št.

Za potrebe odmere

nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na
območju Občine Škofja Loka

Uporabniki in lastniki tistih
nepremičnin na območju
občine Škofja Loka, ki so
predmet odmere NUSZ na
podlagi Odloka o NUSZ

Ime in priimek,
prebivališče, davčna
številka, kontakt:
telefon, elektronska
pošta

Finančna uprava RS

Pravna podlaga 404. člen ZDavP2

ne

Ne

10 let od

odmere NUSZ

Evidenca videoposnetkov dostopa v
uradne službene oziroma poslovne
prostore Občine Škofja Loka, na naslovu
Metni trg 15, Škofja Loka

75. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov

Osebni podatki so zavarovani v

zavezanca možen

osebnih podatkov Občine Škofje

Na podlagi vloge

popravek, izbris le v
primeru, da ni več

skladu s Pravilnikom o varstvu
Loke

zavezanec.

112/2003,104/2009, 100/2011)

3

zavezanca kadarkoli
osebno.

Za varnost ljudi ali
Posnetek
premoženja, zaradi
Zaposleni delavci in obiskovalci posameznika, datum
zagotavljanja nadzora vstopa
občine
in čas vstopa v uradne
ali izstopa v ali iz službenih
prostore
oziroma poslovnih prostorov

Zakonsko pooblaščeni
uporabniki

Ni pogodbene obdelave

4

Evidenca dokumentarnega gradiva (na
podlagi več dejavnosti obdelav - vloge v
upravnih postopkih)

21. člen Zakona o lokalni samoupravi in 74. a člen
Zakona o državni upravi, 92. in 93. člen Uredbe o
upravnem poslovanju

Za potrebe postopkov in
odločanj pri opravljanju del in
nalog Občine Škofja Loka

Občani Občine Škofja Loka in
ostali vlagatelji

Ime in priimek,
naslov, EMŠO, datum
rojstva, zaposlitev,
Na podlagi izrecne zahteve
državljanstvo,
VBIT, programske rešitve,
temelječe na zakonu, se podatki
kontaktni podatki in
d.o.o., Brezje nad
posredujejo upravičenim
drugi podatki, ki se
Kamnikom 25 a, Stahovica
uporabnikom
obdelujejo v
posameznih
postopkih.

5

Evidenca o pripadnikih Civilne zaščite
Škofja Loka - varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami;

98. člen Zakon o varstvu prd naravnimi in drugimi Za potrebe izvajanja zaščite in
nesrečami (UL RS, št. 51/06, 97/10) in 6. člen
reševanja na območju Škofje
Zakona o gasilstvu (UL RS, št. 113/05)
Loke.

Pripadniki sistema zaščite,
reševanja in pomoči v Občini
Škofja Loka

ime in priimek, emšo,
kraj in občina rojstva,
naslov stalnega
prebivališča, ??

Celotni regijski sistem zaščite,
reševanja in pomoči, Uprava
Rsza zaščito in reševanje

ne

ne

3 mesece

Vpogled - seznanitev s
posnetkom, izbris

Osebni podatki so zavarovani v
skladu s Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine Škofje
Loke

ne

Časovno
določeni
(2,5,10 let ali
več) trajno,
arhivsko
gradivo.
Osebni
podatki se iz
evidence
izbrišejo ob
uničenju
dokumentov
ali ob
njihovem
izločanju, če
niso na
podlagi
zakona, ki
ureja arhivsko
gradivo in
arhive,
opredeljeni
kot arhivsko
gradivo.

Pravica do dostopa seznanitve, popravka,
izbrisa (omejeno)

Osebni podatki so zavarovani v
skladu s Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine Škofje
Loke

Ne

10 let

Pravica do dostopa seznanitve, popravka,
izbrisa (omejeno) -

Osebni podatki so zavarovani v
skladu s Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine Škofje
Loke

21. člen Zakona o lokalni samoupravi in statut
Občine Škofja Loka, Zakon o integriteti in

6

Evidenca o članih občinskega sveta,

njegovih delovnih teles ter nadzornega
odbora

preprečevanju korupcije, Zakon o dohodnini,
Zakon o evidencah na področju dela in socialne

Poročanje podatkov Komisiji

zavarovanju, Pravilnik o plačah in plačilih za

plačilo sejnin in drugih
obveznosti, vodenje evidenc s

varnosti, Zakon o pokojninskem in invalidskem
opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in

izplačilih na drugih podlagah članom delovnih teles
občinskega sveta, članom drugih občinskih

za preprečevanje korupcije,

področja dela in socialne
varnosti

Ime in priimek,

Člani občinskega

sveta,nadzornega odbora in
člani delovnih teles, ki niso
funkcionarji

organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter
povračilih stroškov v Občini Škofja Loka

prebivališče, davčna
številka, kontakt:

telefon, elektronska
pošta, transakcijski
račun,podatek o
zaposlitvi

Pravica dostopa

Na podlagi izrecne zahteve,

temelječe na zakonu, se podatki
posredujejo upravičenim

Ne

Ne

10 let

uporabnikom

(seznanitve) do osebnih
podatkov v evidenci,
popravek, izbris
(omejeno)

Osebni podatki so zavarovani v

skladu s Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine Škofje
Loke

Podatki najemnika
stanovanja: ime in
priimek, podatki o

prebivališču, EMŠO,
6. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih

7

Evidenca o subvencioniranju najemnin

sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 3/13-ZŠolPre-1, 14/13,

56/13-ZŠtip-1, 99/13, 46/14-ZŠolPre-1A in 14/15ZUUJFO; v nadaljevanju ZUPJS); 121. člen

Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št .69/03);

izplačevanje subvencij

najemnin iz sredstev
proračuna občine in vodenja
evidence za potrebe

izplačevanja subvencij
najemnin

Najemniki stanovanj, ki jim je
izdana odločba CSD o pravici subvencija najemnine;

Najemodajalci tržnih stanovanj

davčna številka,
podatki o naslovu
stanovanja, delež

subvencije, številka
odločbe, datum in

veljavnost odločbe;

Finančna uprava RS, Ministrstvo
za okolje in prostor

ne

ne

10 let

Podatki najemodajalca

Dostop do osebnih
podatkov, popravek,
izbris, omejitev

obdelave, do ugovora,
do prenosljivosti.

Osebni podatki so zavarovani v
skladu s Pravilnikom o varstvu

osebnih podatkov Občine Škofje
Loke

stanovanja: ime in

priimek, podatki o
prebivališču, davčna
številka, številka

transakcijskega računa
1.ime in priimek,
davčna številka,

8

Evidenca plačil obveznega zdravstvenega
zavarovanja po 21. točki prvega odstavka
15. člena ZZVZZ in po 24. točki prvega
odstavka 15. člena ZZVZZ

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
(Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF,
57/12-ZPCP-2D, 3/13-ZŠolPre-1, 14/13, 56/13ZŠtip-1, 99/13, 46/14-ZŠolPre-1A in 14/15ZUUJFO; v nadaljevanju ZUPJS); 6. člen, 30. členZakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07,
76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13
– ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 –
ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1 in 95/14 – ZUJFC); 21. točka prvega odstavka 15. člena, 24. točka
prvega odstavka 15. člena

Za potrebe izplačevanja
prispevka za obvezno
zdravstveno zavarovanje in
vodenja evidence.

1.Državljani Republike
Slovenije in tujci, ki imajo
dovoljenje za stalno prebivanje,
ki jim je po zakonu, ki ureja
uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev, priznana pravica do
plačila prispevka za obvezno
zavarovanje. 2.otroci do 18.
leta starosti, ki se šolajo in niso
zavarovani kot družinski člani,
ker njihovi starši ne skrbijo za
njih oziroma ker starši ne
izpolnjujejo pogojev za
vključitev v obvezno
zavarovanje;

številka odločbe,
datum in veljavnost
odločbe (opomba:
uvoz podatkov iz
Distribucijskega
modula MDDSZ v
mrežno aplikacijo
ZZO; izdane odločbe

CSD) 2.ime in priimek
otroka, podatki o
prebivališču otroka
(stalnem, začasnem),
EMŠO otroka, davčna
številka otroka, ime in
priimek staršev
otroka, podatki o
prebivališču staršev
otroka, rojstni datum
staršev otroka,
podatki o skrbniku
otroka, podatki o
prebivališču skrbnikov

Finančna uprava RS, Zavod za
zdravstveno zavarovanje

Sezam d.o.o. (aplikacija za
REK obrazec) / KADIS
d.o.o.

ne

10 let

Dostop do osebnih
podatkov, popravek,
izbris, omejitev
obdelave, do ugovora,
do prenosljivosti.

Osebni podatki so zavarovani v
skladu s Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine Škofje
Loke

Ime in priimek

pokojnega, stalno
prebivališče

pokojnega, datum
rojstva in datum smrti
pokojnega, EMŠO
pokojnega, podatki o

9

Evidenca o upravičencih, ki uveljavljajo
pravico do plačila pogrebnih stroškov

16. člen Zakona o pogrebni in pokopališki
dejavnosti (ZPPDej, Ur.l.RS št. 62/2016) in 21. člen
Zakona o lokalni samoupravi

Za potrebe plačila pogrebnih
stroškov in vlaganja terjatve
na sodišče

premoženjskem stanju
pokojnega, socialna

Vlagatelj, pokojni

slika pokojnega, višina
pomoči, ime in
priimek vlagatelja,
stalno prebivališče

Dostop do osebnih
podatkov, popravek,

ne

ne

10

ne

ne

ne

5 let

Dostop do osebnih
podatkov, popravek,
izbris, omejitev
obdelave, do ugovora,
do prenosljivosti.

Osebni podatki so zavarovani v
skladu s Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine Škofje
Loke

Osebni podatki so zavarovani v
skladu s Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine Škofje
Loke

vlagatelja, kontaktni

izbris, omejitev

Osebni podatki so zavarovani v
skladu s Pravilnikom o varstvu

CSD, Pogrebni zavod, Sodišče

obdelave, do ugovora,
do prenosljivosti.

osebnih podatkov Občine Škofje
Loke

podatki vlagatelja,
davčna številka
vlagatelja, številka

transakcijskega računa
in ime banke

vlagatelja, socialna
slika vlagatelja
Ime in priimek/naziv,
naslov/sedež, status,
kontaktni podatki
(telefonska številka,

10

Evidenca vlagateljev, ki kandidirajo na
javni poziv za izjemne dosežke

21. člen Zakona o lokalni samoupravi, Statut
Občine, Odlok o proračunu, Razpis

Izplačilo denarne nagrade
posameznikom, ki so izbrani
na javnem pozivu za izjemne
dosežke

številka faksa, naslov
elektronske pošte,
naslov spletne strani),
Vlagatelji, ki kandidirajo na
davčna številka,
javni poziv za izjemne dosežke
matična številka,
številka
transakcijskega

Osebni podatki so zavarovani v
skladu s Pravilnikom o varstvu

osebnih podatkov Občine Škofje
Loke

računa, banka, namen
in višina dodeljenih
sredstev za denarno
nagrado

11

21. člen Zakona o lokalni samoupravi in Pravilnik o
Evidenca enkratnega denarnega prispevka
dodelitvi enkratnega denarnega prispevka staršem
staršem ob rojstvu otroka
ob rojstvu otroka (UL RS 22/2008)

12

Evidenca subvencioniranje varstva otrok,
ki niso vključeni v program predšolskega
varstva

21. člen Zakona o lokalni samoupravi in Pravilnik o
subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v
program predšolskega varstva (UL RS, št. 57/2010)

ime in priimek
vlgatelja, stalno
prebivališče, EMŠO,
davčna številka, št.
TRR in ime banke,
za potrebe izplačevanja
starši s stalnim prebivališčem v
kontaktni podatki
enkratnega denarnega
Občini Škofja Loka z
vlagatelja (e-naslov in
prispevka
novorojenci - vložijo vlogo
ali tel. št. ), ime in
priimek novorejenca,
stalno prebivališče,
emšo in datum ter
kraj rojstva
novorojanca
ime in priimek
vlgatelja, stalno
prebivališče, EMŠO,
davčna številka, št.
Za potrebe postopka
Starši s stalnim prebivališčem v
TRR in ime banke,
odločanja o izplačilu
Občini Škofja Loka z otrokom,
kontaktni podatki
subvencije za otroke do 3. leta
starim od 1 do 3 let, ki vložijo vlagatelja (e-naslov in
starosti, ki ne obiskujejo
vlogo za priznanje pravice
ali tel. št. ), ime in
vrstca
priimek otroka, stalno
prebivališče, emšo in
datum ter kraj rojstva
otroka

ne

ne

ne

5 let

Dostop do osebnih
podatkov, popravek,
izbris, omejitev
obdelave, do ugovora,
do prenosljivosti.

ne

ne

ne

5 let

Dostop do osebnih
podatkov, popravek,
izbris, omejitev
obdelave, do ugovora,
do prenosljivosti.

Ime in priimek, stalno
prebivališče, datum
rojstva, davčna

13

Evidenca Jobstov sklad

21. člen Zakona o lokalni samoupravi in Pravilnik o
sofinanciranju izobraževanja nadarjenih mladih
glasbenikov in mentorjev nadarjenih učencev
glasbene šole Škofja Loka - Jobstov sklad (UL RS,
št. 61/202)

številka, številka TRR
in ime banke, vzgojno

Za potrebe postopka
Nadarjeni mladi glasbeniki in
izobraževalna
odločanja o subvencioniranju plesalci s stalnim prebivališčem ustanova - kontaktni
nadarjenih mladih
v Občini Škofja Loka oz. njihovi
podatki (e-naslov
glasbenikov in plesalcev

zakoniti zastopniki

in/ali tel.št.), ime in

zunanja strokovna komisija z

mandatom 4 leta, ki jo imenuje
občinski svet Občine Škofja Loka

ne

ne

5 let

Pravica dostopa
(seznanitev) do osebnih

skladu s Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine Škofje

Pravica dostopa

Osebni podatki so zavarovani v

popravek

priimek zakonitega
zastopnika, njegovo

Osebni podatki so zavarovani v

podatkov v evidenci,

Loke

stalno prebivališče,

EMŠO, davčna št.,
št.TRR in ime banke
Ime in priimek,

14

15

16

Evidenca izplačil izvajalcem po podjemnih
pogodbah

Evidenca kupnin občinskih stanovanj
(neaktivna)

Evidenca pobud za spremembo namenske
rabe prostora

pogodba

izplačilo pogodbene

obveznosti po opravljenem
delu

Hramba podatkov - kupnine
pogodba

21. člen Zakona o lokalni samoupravi in 56. člen

Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur.l. RS št.
61/17)

poplačane (prvotni namen -

izstavljanje položnic za plačilo
kupnine stanovanj)
Priprava in uveljavitev
prostorskega akta.

17

Evidenca pripomb in predlogov javnosti v
okviru javne razgrnitve posameznih
prostorskih načrtov

21. člen Zakona o lokalni samoupravi in 56. člen
Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur.l. RS št.
61/17) - začetek veljavnosti 1.6.2018

Priprava in uveljavitev
prostorskega akta.

18

Evidenca zadev v katerih se izda plačilni
nalog

21. člen Zakona o lokalni samoupravi in 203. člen
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14
– odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl.
US)

preglednost prekrškovnih
postopkov, statistično
poročanje

19

21. člen Zakona o lokalni samoupravi in 203. člen
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 –
Evidenca zadev v katerih se izda odločba o
uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14
prekršku
– odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl.
US)

zaradi zagotavljanja
izvrševanja pravnih posledic
odločb o prekršku in za
ugotavljanje prej izrečenih
sankcij za prekrške

prebivališče, davčna
posamezniki, ki sklenejo
pogodbo

številka, enotna
matična številka

občana, kontakt:

Finančna uprava RS,Uprava za
javna plačila, e-vem

ne

ne

10 let

ne

ne

trajno

telefon, elektronska
pošta
Ime in priimek,

Posamezniki katerih podatki se
obdelujejo (pogodbeniki)

pobudniki za spremembno
prostorskega akta

vsi, ki podajo pripombo v času
javne razgrnitve prostorskega
akta

kršitelji (posamezniki)

kršitelji (posamezniki, )

prebivališče, davčna
številka, enotna
matična številka

občana,
Ime in priimek,
prebivališče, kontakt:
telefon, elektronska
pošta, parcelna št. s
k.o.

Uporabniki na podlagi zakona
upravičeni

Ne

(seznanitve) do osebnih skladu s Pravilnikom o varstvu
podatkov v evidenci,
osebnih podatkov Občine Škofje
popravek,
Loke
Pravica dostopa
(seznanitve) do osebnih

skladu s Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine Škofje

Pravica dostopa

Osebni podatki so zavarovani v

popravek,

pogodba z zunanjim
pripravljavcem

ne

5 let po
sprejemu

prostorskega
akta

Osebni podatki so zavarovani v

podatkov v evidenci,

Loke

(seznanitve) do osebnih skladu s Pravilnikom o varstvu
podatkov v evidenci,
osebnih podatkov Občine Škofje
popravek,
Loke

pogodba s pripravljavcem

ne

Občina, državni organ,
v okviru svojih
pristojnosti za namene
5 let po
priprave prostorskih
Osebni podatki so zavarovani v
sprejemu
aktov, oseba, ki je
skladu s Pravilnikom o varstvu
prostorskega
osebnih podatkov Občine Škofje
podala
akta
pripombo/pobudo,
Loke
javno se lahko objavijo,
če posameznik s tem
soglaša

ime, priimek,
Ministrstvo za notranje zadeve,
prebivališče, EMŠO,
Finančna uprava RS in drugi
državljanstvo, matična
organi, ki imajo pristojnost na
številka, podatki o
podlagi zakona
zaposlitvi, podatki o
vozilu

Inpores, d.o.o., Meta
Ščavničar

ne

Pravica dostopa
Osebni podatki so zavarovani v
5 let po
(seznanitve) do osebnih skladu s Pravilnikom o varstvu
pravnomočno
podatkov v evidenci,
osebnih podatkov Občine Škofje
sti
popravek,
Loke

ime, priimek,
prebivališče, EMŠO,
Ministrstvo za notranje zadeve,
državljanstvo, matična
Finančna uprava RS in drugi
številka, podatki o
organi, ki imajo pristojnost na
zaposlitvi, podatki o
podlagi zakona
vozilu

Inpores, d.o.o., Meta
Ščavničar

ne

3 leta:
Pravnomočne
odločbe,
sodbe
oziroma sklepi
o prekrških se
iz evidenc iz
203. in
podatki vpisani v
204. člena
evidenco se lahko
tega zakona
dajajo le na podalgi
izbrišejo po
Osebni podatki so zavarovani v
pisne vloge
poteku treh
skladu s Pravilnikom o varstvu
posameznika n
let od dneva
osebnih podatkov Občine Škofje
akaterega se nanašajo,
pravnomočno
Loke
če jih potrebuje za
sti odločb,
uveljavljanje svojih
vendar ne
pravic (204. a člen ZP-1)
dokler trajajo
stranske
sankcije/
dokumentarn
o gradivo, na
podlagi
katerega so
bile vpisane,

Ime in priimek,
prebivališče, kontakt:
telefon, elektronska
pošta, parcelna št. s
k.o.

ne

19

20

21

22

23

Evidenca uporabe prisilnih sredstev

Evidenca o oddajanju javnih parkirnih

površin, ki so v lasti Občine Škofja Loka v
najem

Evidenca najemnikov službenih stanovanj
v lasti Občine Škofja Loka

Evidenca vlagateljev, ki se prijavljajo na
javni razpis za oddajo neprofitnih
stanovanj v najem

Evidenca o najemnih razmerjih za

zemljišča v lasti Občine Škofja Loka

24

Evidenca o najemnih razmerjih za
poslovne prostore v lasti Občine Škofja
Loka

25

Evidenca o komunalnem prispevku

26

27

Podatki o članih svetov krajevnih
skupnosti

Evidenca podatkov o iskalcih dela

21. člen Zakona o lokalni samoupravi in 28. a člen

Zakona o občinskem redarstvu (ur.l.RS, št. 139/06,
9/17)

izpolnitev zakonske

Posamezniki - kršitelji

prebivališče, EMŠO, št.

plačilo računa

parkiranje na parkiriščih danih

Občani zainteresirani za

prebivališče, kontakt:

sredstev

21. člen Zakona o lokalni samoupravi, Pravilnik o
javnih parkirnih mestih danih v najem (Ur.l.RS št.
55/2011), Pravilnik o spremembi in dopolnitvi

Pravilnika o javnih parkirnih mestih danih v najem
(Ur.l.RS ŠT. 69/2012

vodenje evidence najemnikov
pogodba

Stanovanjski zakon, Pravilnik o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem

pogodba

pogodba

službenih stanovanj, obračun
najemnin in obratovalnih
stroškov

vodenje evidence najemnikov
neprofitnih stanovanj in
zaračunavanje obratovalnih
stroškov

izdajanje računov, spremljanje
veljavnosti pogodb,
zasedenost..

izdajanje računov, spremljanje
veljavnosti pogodb

Zakon o prostorskem načrtovanju , Zakon o
Odmera komunalnega
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
prispevka na vlogo stranke in
24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUSpo uradni dolžnosti.
1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o integriteti in
preprečevanju korupcije, Zakon o dohodnini,
Zakon o evidencah na področju dela in socialne
varnosti, 18. člen Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, Pravilnik o plačah in
plačilih za opravljanje funkcije občinskih
funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah
članom delovnih teles občinskega sveta, članom
drugih občinskih organov in članom svetov
krajevnih skupnosti ter o povračilih stroškov v
Občini Škofja Loka

48. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list
RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16
– PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)

ime, priimek, spol,

obveznosti, ki določa
evidentiranje uporabe prisilnih

plačilo sejnin in drugih
obveznosti

zaposlovanje in nudenje dela

v najem

fizične osebe, najemniki
službenih stanovanj

osebnega dokumenta
Ime in priimek,

telefon, elektronska
pošta, registrska
številka vozila

ime, priimek, naslov,
EMŠO, davčna, tel. št.
, državljanstvo,

matična številka,
štefilka stanovanja,

Pravica dostopa

Ministrstvo za notranje zadeve

ne

ne

2 leti,

ne

ne

10 let

Na podlagi izrecne zahteve

temelječe na zakonu, se podatki
posredujejo upravičenim
uporabnikom

Domplan - upravnik (pogodba),
Upravniki večstanovanjskih
stavb, FURS, Realis (piso)

ne

trajno

ne

ne

trajno

ne

ne

trajno

višina najemnine

ime, priimek, naslov,

Fizične osebe, občaniki, ki so
najemniki

EMŠO, davčna, tel. št.
Domplan - upravnik (pogodba),
, državljanstvo,
Upravniki večstanovanjskih
matična številka,
stavb, FURS, Realis (piso)
štefilka stanovanja,
višina najemnine

Fizične osebe, kiso najemniki

Fizične osebe, kiso najemniki

ime in priimek,
naslov, EMŠO,
davčna, tel. št.

ime in priimek,
naslov, EMŠO,
davčna, tel. št.

Fizične osebe , ki plačajo
komunalni prispevek

Ime in priimek,
pebivališče, EMŠO,
parc.številka, k.o., št.
objekta, DST SID
objekta, SID objekta,

izvoljeni člani svetov

Ime in priimek, naslov
bivališča, datum
rojstva, EMŠO, davčna
številka, izobrazba,
stranka/lista.

Iskalci oz. iskalke dela
(kandidati) za delo na občini

Pravica dostopa
(seznanitve) do osebnih

skladu s Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine Škofje

Pravica dostopa

Osebni podatki so zavarovani v

Domplan - upravnik (pogodba),
Upravniki večstanovanjskih
stavb, FURS, Realis (piso)

ne

REALIS informacijske
tehnologije, d.o.o, Ljubljanska
cesta 33, Trzin

REALIS informacijske
tehnologije, d.o.o,
Ljubljanska cesta 33, Trzin

ne

ne

Ime in priimek,
prebivališče, kontakt:
Na podlagi izrecne zahteve,
telefon, elektronska
temelječe na zakonu, se podatki
pošta, pretekle
posredujejo upravičenim
zaposlitve, podatki o
uporabnikom
izobrazbi, osebnostnih
lastnostih, hobijih idr.

ne

ne

trajno

Ne

10 let

ne

10 let

ne

Loke

(seznanitve) do osebnih skladu s Pravilnikom o varstvu
podatkov v evidenci,
osebnih podatkov Občine Škofje
popravek,
Loke

Pravica dostopa
Osebni podatki so zavarovani v
(seznanitve) do osebnih skladu s Pravilnikom o varstvu
podatkov v evidenci,
osebnih podatkov Občine Škofje
popravek,
Loke
Pravica dostopa

Realis - PISO

Osebni podatki so zavarovani v

podatkov v evidenci,
popravek,

ne

Osebni podatki so zavarovani v

(seznanitve) do osebnih skladu s Pravilnikom o varstvu
podatkov v evidenci,
osebnih podatkov Občine Škofje
popravek,
Loke

(seznanitve) do osebnih
podatkov v evidenci,
popravek, prenos
podatkov
Pravica dostopa

Osebni podatki so zavarovani v

skladu s Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine Škofje
Loke

Osebni podatki so zavarovani v

(seznanitve) do osebnih
skladu s Pravilnikom o varstvu
podatkov v evidenci,
osebnih podatkov Občine Škofje
popravek, prenos
Loke
podatkov
Pravica dostopa
Osebni podatki so zavarovani v
(seznanitve) do osebnih skladu s Pravilnikom o varstvu
podatkov v evidenci,
osebnih podatkov Občine Škofje
popravek,
Loke

Dostop do osebnih
podatkov, popravek,
izbris, omejitev
obdelave, do ugovora,
do prenosljivosti.

Osebni podatki so zavarovani v
skladu s Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine Škofje
Loke

2 leti, kadar
gre za vloge v
zvezi z
možnostjo
zaposlitve,
opravljanjem
prakse,
pripravništva,
študentskega
dela, kadar ni
objave
Pravica dostopa
Osebni podatki so zavarovani v
oziroma
(seznanitve) do osebnih skladu s Pravilnikom o varstvu
razpisa.
podatkov v evidenci,
osebnih podatkov Občine Škofje
T, ko gre za
popravek,
Loke
izvedbo
javnih
natečajev in
objavo
prostih
delovnih mest
(dokumentacij
a v zvezi z
izvedbo
javnega

ime, priimek, rojstni
podatki, stopnja
izobrazbe, naziv

izobrazbe, strokovni
ali znanstveni naslov

in delo, ki ga opravlja,
naslov stalnega

prebivališča oziroma
začasnega

28

Podatki o kandidatih za člane občinskega
sveta, župana in člane svetov krajevnih
skupnosti

72. člen Zakona o lokalnih volitvah

izvolitev članov občinskega

sveta, župana in članov svetov
krajevnih skupnosti

kandidati za člane občinskega
sveta, župana in člane svetov
krajevnih skupnosti

prebivališča, če je

državljan druge
države članice EU in
nima prijavljenega

ne

ne

ne

5

stalnega prebivališča v
Republiki Sloveniji,

Dostop do osebnih
podatkov, popravek,
izbris, omejitev

obdelave, do ugovora,
do prenosljivosti.

Osebni podatki so zavarovani v
skladu s Pravilnikom o varstvu

osebnih podatkov Občine Škofje
Loke

ime in priimek ter
naslov stalnega
prebivališča

predstavnika
kandidature oziroma

liste kandidatov, če je
državljan druge
države članice

29

30

Podatki o članih volilnih odborov

Evidenca o izrabi delovnega časa

Peti odst. 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah, 40.
člen Zakon o volitvah v državni zbor

izvedba lokalnih volitev in
referendumov, izplačilo
nadomestila

Ime in priimek,
kandidati za člane ovolilnih
odborov

elektronska pošta,

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

zaposleni delavci, bivši
zaposleni, sodelavci po
podjemni pogodbah

Pogodba, Zakon o varnosti in zdravju pri delu

vodenje evidence preventivnih
pregledov

Zaposleni

Pogodba, Zakon o evidencah na področju dela in
socialne varnosti

prebivališče,

davčna številka,
kontakt: telefon,

ime in priimek,
datum prihoda in
odhoda na delo ter
drugi izhodi za
posamezni delovni
dan, vrsta odsotnosti
za posamezne delovne
dni; koriščenje
dopusta, bolniška
odsotnost, službena

Dostop do osebnih

Finančna uprava RS, Zavod RS
za zaposlovanje, Zavod za
zdravstveno zavarovanje
Slovenije,

ne

ne

5

podatkov, popravek,

izbris, omejitev
obdelave, do ugovora,
do prenosljivosti.

Osebni podatki so zavarovani v
skladu s Pravilnikom o varstvu

osebnih podatkov Občine Škofje
Loke

2 leti, če gre
za
evidentiranje
prisotnosti, če

gre za
Pravica dostopa
Osebni podatki so zavarovani v
evidentiranje (seznanitve) do osebnih
skladu s Pravilnikom o varstvu
podatkov v evidenci,
izrabe
osebnih podatkov Občine Škofje
popravek, prenos
delovnega
Loke
podatkov
časa po
Zakonu o
evidencah s
področja dela
pa je T

Ne

G-rega s.p.

ne

Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Zdravstveni dom Škofja Loka,
Ambulanta medicine dela,
prometa in športa, Sabina
Dietner, dr. med.

ne

ne

Trajno

Pravica dostopa
Osebni podatki so zavarovani v
(seznanitve) do osebnih skladu s Pravilnikom o varstvu
podatkov v evidenci,
osebnih podatkov Občine Škofje
popravek
Loke

zaposleni

Ime in priimek, datum
opravljenega
usposabljanja

Trenutno nimamo pogodbenega
partnerja, verjetno bo G var,
Gregor Gartner s.p., Zgornja
Luša 25, 4227 Selca, lahko pa
tudi A.OM Andrej Ambrožič s.p.,
Mestni trg 9, 4220 Škofja Loka

ne

ne

Trajno

Pravica dostopa
Osebni podatki so zavarovani v
(seznanitve) do osebnih skladu s Pravilnikom o varstvu
podatkov v evidenci,
osebnih podatkov Občine Škofje
popravek
Loke

Ime in priimek,
prebivališče, davčna
številka, enotna
matična številka
občana,

Finančna uprava RS

ne

ne

Trajno

Pravica dostopa
Osebni podatki so zavarovani v
(seznanitve) do osebnih skladu s Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine Škofje
podatkov v evidenci,
popravek,
Loke

ne

ne

Trajno

31

Evidenca o preventivnih zdravstvenih
pregledih zaposlenih

32

Evidenca o opravljenih usposabljanjih za
varno delo in preizkusih praktičnega
znanja

Pogodba, Zakon o varnosti in zdravju pri delu

vodenje evidence o
opravljenih usposabljanjih za
varno delo

33

Evidenca družinskih članov zaposlenih

Pogodba, Zakona o evidencah s področja dela in
socialne varnosti

uveljavljanje pravic s
socialnega področja po
zaposlencu ( sklep o letnem
dopustu, uveljavljanje olajšave
za dohodnino)

Posamezniki zaposleni in
njihovi družinski člani

34

Evidenca o plačah, potnih nalogih in
drugih mesečnih izplačilih

Pogodba, 48.člen ZDR 1 , 16.člen Zakon o
evidencah na področju dela in socialne varnosti (
Ur.l.RS, št.40106)

Urejanje pravic iz dela, ki
izhajajo iz plač, nadomestil
plač,uveljavljanje pravic iz
sistema socialnega
zavarovanja…

Zaposleni

pot, starševski dopust
(dopust na nego in
varstvo
otroka/porodniški/oč
etovski dopust)
Ime in priimek, datum
opravljenega
zdravstvenega
pregleda, trajanje
veljavnosti
zdravstvenega
pregleda in datum
naslednjega
zdravstvenega
pregleda

Ime in priimek,
Finančna uprava RS, Uprava za
prebivališče, davčna
javna plačila, ZZZS, Ajpes, ZPIZ,
številka, enotna
Modra zavarovalnica
matična številka
občana, trr za nakazilo

Pravica dostopa

Osebni podatki so zavarovani v

(seznanitve) do osebnih skladu s Pravilnikom o varstvu
podatkov v evidenci,
osebnih podatkov Občine Škofje
popravek,
Loke

a)

podatki o

delavcu:

- osebno ime,

- datum rojstva, če

oseba nima EMŠO,
- kraj rojstva,
- država rojstva, če je

a) urejanje pravic in

Pogodba, 48. člen Zakona o delovnih razmerjih

(Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 –
ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US)

35

Evidenca o zaposlenih delavcih

13. člen Zakona o evidencah na področju dela in

socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06) in
Zakon o javnih uslužbencih in Zakon o sistemu plač
v javnem sektorju

kraj rojstva v tujini,

obveznosti delavcev iz
delovnega razmerja,

b) uveljavljanje pravic iz

sistema socialnega
zavarovanja in socialnega
varstva,

- enotna matična
številka občana,

Finančna uprava RS, Zavod RS

- državljanstvo,
- naslov stalnega

Slovenije, drugi na podlagi

- davčna številka,
zaposleni delavci

prebivališča (ulica,

c) zagotavljanje statističnega
spremljanja ter za potrebe

hišna številka, kraj,
poštna številka, šifra

inšpekcijskega nadzorstva

za zaposlovanje, Zavod za
zdravstveno zavarovanje

izrecne zahteve (podlaga za
pridobitev temelječa na zakonu

ne

ne

Trajno

ali osebni privolitvi).

Dostop do osebnih
podatkov, popravek,
izbris, omejitev

obdelave, do ugovora,
do prenosljivosti.

Osebni podatki so zavarovani v
skladu s Pravilnikom o varstvu

osebnih podatkov Občine Škofje
Loke

občine, občina, šifra
države, država),
- naslov začasnega
prebivališča (ulica,

hišna številka, kraj,
poštna številka, šifra
občine, občina, šifra
države, država),

osebni podatki: ime in

36

37

38

Izplačilo enkratne denarne pomoči

21. člen Zakona o lokalni samoupravi in Odlok o

priimek, datum

odločanje o dodelitvi in

denarnih pomočeh iz sredstev proračuna občine
Škofja Loka (UL RS, št. 93/2001)

Izplačilu denarne pomoči

Evidenca prijave odsotnosti zaposlenih

pogodba, 3. odstavek 9. člena ZVOP

Spremljanje odsotnosti prijava odsotnosti, zdravnik,
dopust, …

Evidenca uporabe mobilnih telefonov

pogodba, 3. odstavek 9. člena ZVOP in 43. člen
ZDR

Plačilo stroškov, kontrola
porabe

posamezniki občani Občine
Škofja Loka

rojstva, spol, EMŠO,
podatki o

prebivališču, podatki

CSD Škofja Loka

o finančnem statusu
prosilca

zaposleni

ime, priimek, naslov
elelektronske pošte,

ne

Za občino Škofja Loka

izvaja pogodbeno obdelavo
CSD Škofja Loka

Sigmatech, d.o.o. Maribor

ne

Trajno

ne

Zaposleni, ki jim je župan s
Ime in priimek
sklepom odobril dodelitev
zaposlenega, mobilna
službenega mobilnega telefona
številka

Ne

Ne

ne

Do preklica
uporabe
službenega
telefona

ne

MJU / HKOM

ne

vsaj 5 let po
odhodu iz
službe

MJU

ne

Dostop do osebnih
podatkov, popravek,
izbris, omejitev

obdelave, do ugovora,
do prenosljivosti.

Osebni podatki so zavarovani v
skladu s Pravilnikom o varstvu

osebnih podatkov Občine Škofje
Loke

Dostop do osebnih
podatkov, popravek,
izbris, omejitev
obdelave, do ugovora,
do prenosljivosti.

Osebni podatki so varovani v
skladu s Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občina Škofja
Loka

Dostop do osebnih
podatkov, popravek,
izbris, omejitev
obdelave, do ugovora,
do prenosljivosti.

Osebni podatki so zavarovani v
skladu s Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine Škofje
Loke

Dostop do osebnih
podatkov, popravek,
izbris, omejitev
obdelave, do ugovora,
do prenosljivosti.

Osebni podatki so varovani v
skladu s Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občina Škofja
Loka

Osebni podatki o
posamezniku se vodijo
do preklica (dokler je
zaposlen na občini)

Osebni podatki so varovani v
skladu s Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občina Škofja
Loka
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Evidenca posredovane in prejete
elektronske pošte

pogodba, 3. odstavek 8. člena ZVOP-2 in 43. člen
ZDR

izvrševanje zakonitih
pristojnosti občine

zaposleni

Elektronski naslov
zaposlenega in
pošiljatelja, datum in
čas prejema
elektronske pošte,
velikost
poslane/prejete
elektronske pošte,
naziv poslane/prejete
elektronske pošte.
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Evidenca predalov elektronske pošte
zaposlenih občine

pogodba, 3. odstavek 8. člena ZVOP

omogočanje elektronske
komunikacije

zaposleni

ime priimek, naslov
elektronske pošte,
delovno mesto
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Evidenca Rdeči Križ

21. člen Zakona o lokalni samoupravi

Skrb za starejše

občani, starejši od 69 let

ime in priimek,
naslov bivališča,
datum rojstva

OZ RK Škofja Loka

OZ RK Škofja Loka

ne

do izteka
pogodbenega
roka

Dostop do osebnih
podatkov, popravek,
izbris, omejitev
obdelave, do ugovora,
do prenosljivosti.

Osebni podatki so varovani v
skladu s Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občina Škofja
Loka
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Evidenca Društvo upokojencev

21. člen Zakona o lokalni samoupravi

Starejši za starejše

občani, starejši od 69 let

ime in priimek,
naslov bivališča,
datum rojstva

Društvo upokojencev Škofja
Loka

Društvo upokojencev
Škofja Loka

ne

Do izteka
pogodbenega
roka

Dostop do osebnih
podatkov, popravek,
izbris, omejitev
obdelave, do ugovora,
do prenosljivosti.

Osebni podatki so varovani v
skladu s Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občina Škofja
Loka

43

44

45

46

E-naslovi in mobilne številke za eobveščanje

Oddane elektronske vloge

Oddane pobude in vprašanja

Podatki o registriranih uporabnikih
spletne strani

privolitev

zakon / 21. člen Zakona o lokalni samoupravi/
specialni predpisi

zakon / 21. člen Zakona o lokalni samoupravi

privolitev

Pošiljanje e-obvestil

naročenim občanom

Elektronske vloge preko spleta

Evidenca oddanih pobud in
vprašanj

Registracija uporabnika na
spletno stran

Obiskovalci spletne strani ki se Ime, priimek, mobilna
naročijo na e-obveščanje,
občani

Obiskovalci spletne strani ki
oddajo vlogo, občani

Obiskovalci spletne strani ki
oddajo predlog ali vprašanje,
občani

Obiskovalci spletne strani ki se
registrirajo na spletno stran,
občani

številka in elektronski
naslov

pogodbena obdelava

Sigmatech, d.o.o. Maribor

Ne

davčna, datum rojstva
otroka, številka TRR...

Ime, priimek in
elektronski naslov

Ime, priimek in

elektronski naslov

odjava iz

spletne strani
V skladu s

Praviloma ime in

priimek, naslov, emšo,

Do preklica -

Klasifikacijski
pogodbena obdelava

pogodbena obdelava

pogodbena obdelava

Sigmatech, d.o.o. Maribor

Sigmatech, d.o.o. Maribor

Ne

ne

m načrtom
občine /

Dostop do osebnih

podatkov, popravek,
izbris, omejitev

obdelave, do ugovora,
do prenosljivosti.

Dostop do osebnih

podatkov, popravek,
izbris, omejitev

Osebni podatki so varovani v

skladu s Pravilnikom o varstvu

osebnih podatkov Občina Škofja
Loka

Osebni podatki so varovani v

skladu s Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občina Škofja

posamezna
področja

obdelave, do ugovora,

do izpolnitve
namena

podatkov, popravek,
izbris, omejitev

skladu s Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občina Škofja

Dostop do osebnih

Osebni podatki so varovani v

Sigmatech, d.o.o. Maribor

ne

do preklica

ne

ne

10 let

Dostop do osebnih

obdelave, do ugovora,
podatkov, popravek,

izbris, omejitev
obdelave, do ugovora,

Loka

Osebni podatki so varovani v

Loka

skladu s Pravilnikom o varstvu

osebnih podatkov Občina Škofja
Loka

Ime in priimek, EMŠO,
davčna številka,

funkcija oziroma
položaj, naslov

47

Evidenca o zavezancih za prijavo
pemoženjskega stanja

41. člen Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije

Prijava podatkov o zavezancih
za prijavo premoženjskega
stanj Komisiji za
preprečevanje korupcije

Zbiranje, beleženje, urejanje,
strutkuriranje, shranjevanje,
vpogled, uporaba, razkritje s
posredovanjem.

stalnega bivališča, pri

funkcionarjih z
omejenim mandatom
in uradnikih na

položaju pa tudi
datum nastopa
oziroma prenehanja
funkcije oziroma
položaja

Komisija za preprečevanje
korupcije

Pravica dostopa
(seznanitve) do osebnih
podatkov v evidenci,
popravek, izbris
(omejeno)

Osebni podatki so zavarovani v

skladu s Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine Škofje
Loke

