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Evidenca obdelave osebnih podatkov 

 

Način hrambe in opis varovanja je podrobneje določen v Pravilniku o načinu varstva osebnih podatkov DRPSN in LAS med Snežnikom in Nanosom.  

Za varstvo osebnih podatkov je odgovoren predsednik in strokovni vodja društva. 

 

Vrsta OP 
Podlaga za 

obdelavo 
Vrsta OP 

Kategorije 

uporabnikov 
Rok za izbris 

Način hrambe 

in opis 

varovanja 

Člani DRPSN in 

kandidati za 

člane organov 

DRPSN 

Soglasje 

posameznika, 

potrebno za 

izvajanje pogodbe 

ime, priimek, naslov, telefon, naslov 

elektronske pošte in institucijo kjer so 

zaposleni 

Osebje DRPSN, 

obdelovalci OP 

(upravljalec baze, 

vzdrževalec 

operacijskega 

sistema, 

računovodski servis) 

V 30 dneh od 

prenehanja 

članstva oz. 

skladno z določili 

hranjenja 

poslovnih listin 

Elektronska 

oblika, fizični 

nosilci 

Članih organov in 

teles LAS 

Soglasje 

posameznika, 

potrebno za 

izvajanje pogodbe 

ime, priimek, naslov, telefon, 

fotografijo, naslov elektronske pošte, 

institucijo kjer so zaposleni (če je 

pomembna za glasovanje) in, če član 

za svoje delo plačan, tudi: EMŠO, 

davčna številka, bančni račun, narava 

pogodbenega razmerja, podatek, ali 

je član  vključen v obvezna 

zavarovanja in na kateri podlagi 

Osebje DRPSN, 

obdelovalci OP 

(upravljalec baze, 

vzdrževalec 

operacijskega 

sistema, 

računovodski servis) 

V 30 dneh od 

prenehanja 

članstva oz. 

skladno z določili 

hranjenja 

poslovnih listin 

Elektronska 

oblika, fizični 

nosilci 
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Vrsta OP 
Podlaga za 

obdelavo 
Vrsta OP 

Kategorije 

uporabnikov 
Rok za izbris 

Način hrambe 

in opis 

varovanja 

Zaposleni DRPSN Potrebno za 

izvajanje pogodbe 

ime, priimek, naslov, telefon, naslov 

elektronske pošte, EMŠO, davčna 

številka, bančni račun, narava 

pogodbenega razmerja, podatek ali je 

oseba vključena v obvezna 

zavarovanja in na kateri podlagi,drugi 

podatki na podlagi delovnega prava 

Osebje DRPSN, 

obdelovalci OP 

(računovodski servis) 

V 30 dneh od 

konca trajanja 

pogodbe 

Elektronska 

oblika, fizični 

nosilci 

Zunanji izvajalci 

DRPSN 

Potrebno za 

izvajanje pogodbe 

Podatki potrebni za izplačilo – npr. 

ime, sedež, TRR 

Obdelovalci OP 

(računovodski servis) 

Skladno z določili 

hranjenja 

poslovnih listin 

Elektronska 

oblika, fizični 

nosilci 

Baza 

prejemnikov e-

časopisa (LAS 

novic) in obvestil 

Soglasje 

posameznika 

Ime, priimek, naslov elektronske 

pošte 

Osebje DRPSN, 

obdelovalci OP 

(upravljalec baze, 

vzdrževalec 

operacijskega 

sistema, ponudnik 

spletne strani) 

V 30 dneh od 

preklica 

Elektronska 

oblika 

Liste prisotnosti 

na dogodkih 

Soglasje 

posameznika, 

zakoniti interes 

Ime in priimek, naslov elektronske 

pošte, organizacija 

Osebje DRPSN 5 let Elektronska 

oblika, fizični 

nosilci 

Udeleženci na 

dogodkih, 

ekskurzijah 

Potrebno za 

izvajanje pogodbe 

ime, priimek, naslov, telefon, naslov 

elektronske pošte, ime dogodka, ki se 

ga je udeležil, morebitne fotografije 

udeležencev, odvisno od prijave lahko 

še, EMŠO, št. osebnega dokumenta, … 

Osebje DRPSN, 

zunanji izvajalci 

5 let Elektronska 

oblika, fizični 

nosilci 
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Vrsta OP 
Podlaga za 

obdelavo 
Vrsta OP 

Kategorije 

uporabnikov 
Rok za izbris 

Način hrambe 

in opis 

varovanja 

Osebni podatki, 

ki so del prijav 

na javne pozive 

Zakoniti interes, 

potrebno za 

izvajanje pogodbe 

kategorije vnaprej ni mogoče 

opredeliti, saj so odvisne od vsebine 

prijav, običajno pa zajemajo: ime, 

priimek, naslov, telefon, naslov 

elektronske pošte in reference 

Osebje DRPSN, 

zunanji izvajalci 

Glede na pogoje 

javnega poziva oz. 

skladno z določili 

hranjenja 

poslovnih listin 

Elektronska 

oblika, fizični 

nosilci 

 

Legenda: OP – osebni podatek 

 

 

Ilirska Bistrica, 15. 3. 2019 Predsednik, 

Boštjan Glažar 

 


