
1. Naziv zbirke: 
Evidenca o poškodbah pri delu 

3. Pravna podlaga: 

4. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: 
- delavci, ki so se poškodovali pri delu.  

5. Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Vrsta podatka: 
- osebi podatki: 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, - podatki o poškodovanem delavcu: a) delo, ki ga opravljal ob nezgodi b) 

koliko ur je delal tistega dne c) ali se je že kdaj poškodoval in kolikokrat č) narava poškodbe 

d) poškodovani del telesa e) ali je bila poškodba smrtna f) podlaga zavarovanja, - podatki o 

poškodbi pri delu: a) kdaj se je pripetila nesreča: datum, dan v tednu, doba dneva b) 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 c) koliko oseb se je skupaj poškodovalo 

č) koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod d) ali se je 

podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu e) vir nesreče f) vzrok nesreče g) 

ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen h) uporaba osebnih 

varstvenih ukrepov: je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in osebna varstvena 

oprema, ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in zdravje pri delu  

6. Namen obdelave: 
- za potrebe delodajalca in - za potrebe statističnih analiz.  

7. Rok hrambe: 

8. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov,  

vsebovanih v zbirki OP: 
/ 

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki - Naziv uporabnika: 
- zaposleni pooblaščeni strokovni delavci in tajništvo šole, - na podlagi izrecne zahteve 

uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi 

posameznika ali pogodbenem razmerju.  

10. Ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo? 
NE.  

11. Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: 
- prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na 

zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih 

v kovinske ognjevarne omare, - dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci, - 

postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju 

osebnih podatkov.  

12. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidencter javnih knjig: 
- osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.  



13. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1: 
/ 

 


