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1. ZBIRKA PODATKOV O DENARNIH SOCIALNIH POMOČEH  

 
1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Zbirka podatkov o denarnih socialnih pomočeh. 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: 
Center za socialno delo Vrhnika, Cankarjev trg 8, 1360 Vrhnika 
Matična številka: 5222362 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 
110. in 111. člen Zakona o socialnem Varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007 – UPB2, 23/07 in 
41/07). 
Pravilnik o zbirki podatkov o denarnih socialnih pomočeh (Uradni list RS, št. 64/01). 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki: 
Prejemniki denarnih socialnih pomoči in vlagatelji. 
 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki v zbirki osebnih podatkov: 
- ime in priimek upravičenca in njegovega zakonitega zastopnika, datum rojstva, spol, EMŠO, 
podatki o državljanstvu; 
- podatki o prebivališču: vrsta (stalno ali začasno prebivališče), kraj, ulica in hišna številka, 
številka in ime pošte, občina; 
- podatki, ki se nanašajo na družinska razmerja: število družinskih članov, razmerje do 
vlagatelja; 
- podatki o statusu (vključitev v vzgojni ali izobraževalni zavod, zaposlitev, upokojitev, drugo); 
 
6. Namen obdelave: 
Za potrebe postopka odločanja, izvajanja dejavnosti in vodenja evidenc. 
 
7. Rok hrambe osebnih podatkov: 
Podatki se v elektronski obliki hranijo 10 let po prenehanju pravice, po preteku tega roka pa se 
podatki arhivirajo in blokirajo. 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in 
pravna podlaga omejitev: 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni 
list RS, št. 86/04. 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov: 
- Ministrstvo pristojno za socialno varstvo; 
- Inštitut za socialno varstvo; 
- na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. 
 
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga 
iznosa: 
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 
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11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 
Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih podatkov, ki so povezani z zbirko osebnih 
podatkov ter računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, se izven delovnega 
časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih.  
Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu je varovana s sistemom gesel 
za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.  
 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig: 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.. 
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih 
podatkov: 
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov. 
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2. ZBIRKA PODATKOV O ZAVAROVANIH NA PODLAGI 21. TOČKE 15. ČLENA ZZV 
ZZ 
 
1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Evidenca oseb, zavarovanih na podlagi 21. točke 15. člena ZZV ZZ 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: 
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 130 Vrhnika 
Matična številka: 5883407 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 
Osebna privolitev posameznika 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki: 
Zavarovane osebe 
 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki v zbirki osebnih podatkov: 
Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, datum rojstva,  davčna št., matična 
številka, podatki, ki se nanašajo na družinsko razmerje, podatki o statusu 
 
6. Namen obdelave: 
Za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje 
. 
7. Rok hrambe osebnih podatkov: 
10 let 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in 
pravna podlaga omejitev: 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni 
list RS, št. 86/04). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov: 
- pristojni oddelek 
- na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. 
 
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga 
iznosa: 
Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 
Geslo za dostop do podatkov 
 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig: 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih 
podatkov: 
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov. 
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3. ZBIRKA PODATKOV O VLAGATELJIH VLOGE ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA 
 
1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Evidenca vlagateljev vloge za znižano plačilo vrtca 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: 
Vrtec Vrhnika, Tržaška 2a, 1360 Vrhnika  
Matična številka 5050839 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje, Ur.l. RS, št. 
80/2004 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki: 
Vlagatelji vloge za znižano plačilo vrtca 
 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki v zbirki osebnih podatkov: 
Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, datum rojstva, davčna št., matična 
številka, podatki, ki se nanašajo na družinsko razmerje, podatki o statusu,  
 
6. Namen obdelave: 
Za izdajo odločbe o znižanem plačilu vrtca 
. 
7. Rok hrambe osebnih podatkov: 
Trajno  
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in 
pravna podlaga omejitev: 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni 
list RS, št. 86/04). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov: 
- Vrtec Vrhnika  
- pristojni oddelek 
- na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. 
 
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga 
iznosa: 
Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 
Geslo za dostop do podatkov 
 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig: 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih 
podatkov: 
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov. 
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4. ZBIRKA PODATKOV O PREJEMNIKIH SREDSTEV IZ OBČINSKEGA 
PRORAČUNA, NA PODLAGI JAVNIH RAZPISOV 
 
1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Evidenca prejemnikov sredstev na podlagi javnih razpisov  
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: 
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 130 Vrhnika 
Matična številka: 5883407 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 
Pogodba  
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki: 
Društva, klubi, krajevne skupnosti in fizične osebe, ki sodelujejo na javnih razpisih za dodelitev 
sredstev na področju humanitarnih in mladinskih dejavnosti, tehnične kulture, stanovskih 
organizacij in kmetijstva ter športa in kulture 
 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki v zbirki osebnih podatkov: 
Ime in priimek oz. zakoniti zastopnik, sedež ali naslov stalnega bivališča, matična št., davčna št., 
TRR,  
 
6. Namen obdelave: 
Za pridobitev sredstev iz občinskega proračuna 
. 
7. Rok hrambe osebnih podatkov: 
Trajno  
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in 
pravna podlaga omejitev: 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni 
list RS, št. 86/04). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov: 
- pristojni oddelek 
- Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika 
- na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 
podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. 
 
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga 
iznosa: 
Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 
Geslo za dostop do podatkov 
 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig: 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 
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13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih 
podatkov: 
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov. 
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5. ZBIRKA PODATKOV O PROSILCIH ZA STANOVANJA 
 
1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Evidenca prosilcev na podlagi javnih razpisov  
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: 
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 130 Vrhnika 
Matična številka: 5883407 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 
Razpis, Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki: 
Fizične osebe, ki sodelujejo na razpisih za dodelitev stanovanj 
 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
Ime in priimek, naslov stalnega in začasnega bivališča, matična št., davčna št. , podatki o 
stanovanju in najemnini, podatki o dohodkih in prejemkih, podatki o družinskih članih 
 
6. Namen obdelave: 
Za pridobitev stanovanj 
 
7. Rok hrambe osebnih podatkov: 
10 let 
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in 
pravna podlaga omejitev: 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni 
list RS, št. 86/04). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov: 
- pristojni oddelek 
 
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga 
iznosa: 
Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 
Geslo za dostop do podatkov 
 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig: 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih 
podatkov: 
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov. 
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6. ZBIRKA PODATKOV O PROSILCIH ZA SUBVENCIONIRANO NAJEMNINO 
 
1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Evidenca prosilcev na podlagi vlog 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: 
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 130 Vrhnika 
Matična številka: 5883407 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 
Stanovanjski zakon, vloga 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki: 
Fizične osebe, ki vložijo vloge za subvencionirano najemnino 
 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
Ime in priimek, naslov stalnega in začasnega bivališča, matična št., davčna št., podatki o 
stanovanju in najemnini, podatki o dohodkih in prejemkih, podatki o družinskih članih 
 
6. Namen obdelave: 
Za pridobitev subvencionirane najemnine 
. 
7. Rok hrambe osebnih podatkov: 
10 let  
 
8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in 
pravna podlaga omejitev: 
Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni 
list RS, št. 86/04). 
 
9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov: 
- pristojni oddelek 
 
10. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga 
iznosa: 
Ne. 
 
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov: 
Geslo za dostop do podatkov 
 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig: 
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 
 
13. Podatki o zastopniku iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih 
podatkov: 
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov. 
 


