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1. EVIDENCA KUPCEV IN DOBAVITELJEV 
 
1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Evidenca kupcev in dobaviteljev  
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: 
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 130 Vrhnika 
Matična številka: 5883407 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 
Pogodbeno razmerje, naročilnice, osebna privolitev posameznika,.. 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki: 
/ 
 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki v zbirki osebnih podatkov: 
Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, datum rojstva,  davčna št., matična 
številka, EMŠO, številka TRR. 
 
6. Namen obdelave: 
Za izdajanje in plačevanje računov in knjiženje. 
 
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: 
- Vsi zaposleni v OV  
- 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: 
Nosilci osebnih podatkov se hranijo na skupnem direktoriju - v mreži + gesla za dostop. 
 
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. EVIDENCA ZAVEZANCEV ZA SAMOPRISPEVEK 
 
1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Evidenca zavezancev za samoprispevek 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: 
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 130 Vrhnika 
Matična številka: 5883407 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 
Zakon o samoprispevku, Odlok o uvedbi samoprispevka 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki: 
/ 
 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki v zbirki osebnih podatkov: 
Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, datum rojstva, davčna št., EMŠO, 
posestni listi 
 
6. Namen obdelave:  Za izdajanje odločb. 
. 
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: 
- Vodja Oddelka za finance, knjigovodja V, programer aplikacij V 
- MF, DURS 
- KS, na katere se samoprispevek nanaša 
- 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: 
Nosilci osebnih podatkov se hranijo na računalniku knjigovodje V in programerja aplikacij V + 
gesla za dostop. 
 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih 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 ZA VODENJE BAZE NUSZ 
 
1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Zbirka podatkov za odmerjanje davka nadomestila uporabe stavbnega zemljišča (NUSZ) in 
nadomestila stavbnega zemljišča (NSZ). 
 
2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: 
Davčna uprava republike Slovenije, Davčni urad Ljubljana izpostava Vrhnika, p.p. 11., Cankarjev 
trg 4, 1360 Vrhnika. 
Matična številka: 5883407 
 
3. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 
218 do 218.d člena Zakona o Graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 in 126707). 
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju občine Vrhnika (Naš časopis, št. 
328/06). 
 
4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki: 
Občani Občine Vrhnika, ki so lastniki ali najemniki objektov ali zemljišč . 
 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki v zbirki osebnih podatkov: 
- ime in priimek upravičenca, EMŠO; 
- podatki o prebivališču: vrsta (stalno ali začasno prebivališče), kraj, ulica in hišna številka, 
številka in ime pošte, občina; 
- zavezančev odmerni znesek  
 
6. Namen obdelave: 
Za potrebe postopka odločanja 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 finance – Davčna uprava republike Slovenije; 
- 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. 
 
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 
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časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Poleg tega so ti prostori 
izven delovnega časa varovani tudi z alarmno javljalno napravo. 
Zbirka osebnih podatkov, ki se nahaja na računalniškem sistemu, je varovana s sistemom gesel 
za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov. Sistem gesel omogoča tudi 
poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki uporabljeni ali vnešeni v zbirko podatkov in 
kdo je to storil in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo. 
Osebne podatke lahko obdelujejo le osebe, ki jih je za obdelavo pooblastil predstojnik in so 
navedena na seznamu, ki je posebna priloga Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih 
podatkov, ki ga je dne 14.7.2008 izdal župan. 
Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zbirki 
podatkov o denarnih socialnih pomočeh (Uradni list RS, št. 64/01) ter v Pravilniku o varovanju 
zaupnih in osebnih podatkov, ki ga je dne 14.7.2008 izdal župan. 
 
12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih 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. EVIDENCA KORISTNIKOV POČITNIŠKE ENOTE ČATEŽ 
 
1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Evidenca koristnikov počitniške enote Čatež 
 
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: 
/ 
 
5. Vrste osebnih podatkov v zbirki v zbirki osebnih podatkov: 
Ime in priimek, naslov stalnega ali začasnega bivališča, datum rojstva,  davčna številka, 
zaposlitev 
  
6. Namen obdelave: 
Za izdajanje napotnic in računov. 
. 
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: 
- zaposleni v Oddelku za finance 
- 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: 
Gesla posameznikov za dostop. 
 
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. 
 
 


