1. KATALOG EVIDENCE O ZAPOSLENIH DELAVCIH

1.

Naziv zbirke osebnih podatkov:
EVIDENCA O ZAPOSLENIH DELAVCIH

2.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov in njegov sedež:
UNIVERZA V MARIBORU-ime članice, naslov, kraj
Matična številka: 5089638000

3.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/06), 13.
člen

4.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebnih podatki, shranjeni v
zbirki:
Zaposleni delavci na rektoratu UM

5.

Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
a) podatki o delavcu:
- osebno ime,
- datum rojstva, če nima EMŠO,
- 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),
b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci):
- vrsta delovnega dovoljenja,
- datum izdaje delovnega dovoljenja,
- datum izteka delovnega dovoljenja,
- številka delovnega dovoljenja,
- organ, ki je izdal delovno dovoljenje
c) 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,

- število ur tedenskega rednega delovnega časa,
- razporeditev delovnega časa,
- kraj, kjer delavec opravlja delo,
- ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo
č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi:
- datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi,
- način prenehanja pogodbe o zaposlitvi
6.

Namen obdelave:
- 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

7.

Rok hrambe osebnih podatkov:
Trajno

8.

Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih
podatkov in pravna podlaga omejitev:
Ni omejitev pravic posameznikov iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04)

9. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki
osebnih podatkov:
- pooblaščeni delavci ………………. (ime in priimek pooblaščenega delavca),
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- Zavod RS za zaposlovanje,
- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
- Statistični urad RS,
- drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.
86/04) oziroma drugimi predpisi
10. Dejstva v zvezi z iznosom osebnih podatkov v tretje države:
Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.
11. Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:
Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni vodotesni in ognjavarni omari v ___________
(npr. pisarni kadrovskega delavca, tajništvu) univerze, dostop v bazo podatkov
vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le
pooblaščeni delavci.
Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o
zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov, sprejetem dne _________.
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
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
_______________ (npr. kadrovski delavec) univerze

