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Vrtec Lendava Lendvai Óvoda 
Župančičeva 5 – Župančič utca 5. 
9220 Lendava - Lendva 

http://www.vrtec-lendava.si, 
e-pošta: vrtec.lendava@guest.arnes.si 
Tel.: 00386 2 57 88 670, Fax: 00386 2 57 88 671 

 

ID št. za DDV: SI10849076, Matična št.: 5089786000 
Transakcijski račun: SI56 0125 9603 0636 472 

 

 
 
Številka: 071-2/2022/1 
Datum: 3. 5. 2022 
 

OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV STARŠEV IN OTROK V  
VRTCU LENDAVA- LENDVAI ÓVODA 

(Obvestilo posameznikom po 13. in 14. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR)) 
 

 
Spoštovani starši, 
 

na podlagi določil Splošne uredbe o varstvu podatkov - GDPR in navodil Informacijskega 
pooblaščenca, vas kot posameznike (otroke in starše), na katere se nanašajo osebni podatki, 
ki jih vrtec obdeluje na podlagi zakonov ali vaših privolitev, seznanjamo z osebnimi podatki, ki 
jih obdelujemo (vrsta podatkov, namen in pravna podlaga) in načinih za uresničevanje pravic 
glede obdelave osebnih podatkov. 
 

Upravljavec osebnih podatkov Vrtec Lendava - Lendvai Óvoda, 
Župančičeva ulica 5, Lendava 

Telefon: 02 57 88 670 
Faks: 02 57 88 671 

e-pošta: vrtec.lendava@guest.arnes.si 

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo 
osebnih podatkov (ang. DPO) 

e-pošta: dpo.vrteclendava@guest.arnes.si 

 

 
1. Osebni podatki, ki jih vrtec obdeluje 

Vsi osebni podatki, ki jih vrtec kot upravljavec osebnih podatkov zbira, obdeluje, uporablja, 
posreduje ali shranjuje, so zbrani le na podlagi zakona ali pisne privolitve posameznika. 
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1.1. Obdelava osebnih podatkov na podlagi zakona 
 

Naziv zbirke EVIDENCA VPISANIH OTROK 

Namen obdelave 
osebnih podatkov 

Vrtec zbira osebne podatke ob vpisu otroka v vrtec zaradi vodenja 
postopka sprejema in vključitve otroka v program vrtca. Podatke 
posredujete starši ob vpisu otroka v vrtec. 

Vrste osebnih 
podatkov v zbirki 

Evidenca vsebuje naslednje podatke: 
- osebno ime ter naslov stalnega in začasnega prebivališča otroka in 

staršev, 
- datum rojstva in spol otroka, 
- EMŠO otrok in staršev, 
- šifro otroka, 
- datum vpisa otroka v vrtec, 
- naslov za stike, telefonsko številko staršev, naslov elektronske 

pošte in 
- druge podatke, ki so potrebni za ugotavljanje izpolnjevanja 

kriterijev za sprejem otroka, ki jih je določila občina. 

Rok hrambe Podatki iz evidence se hranijo do njihove vključitve v vrtec, ko se prenesejo 
v evidenco vključenih otrok, oziroma do izteka veljavnosti čakalnega 
seznama, na katerem je vpisani otrok. Podatke o otroku, za katerega so 
starši umaknili vlogo za vpis otroka, vrtec izbriše iz evidence vpisanih otrok. 

Pravna podlaga za 
obdelavo osebnih 
podatkov 

Podatke obdeluje vrtec na podlagi: 

- Zakona o vrtcih in 
- privolitve staršev (izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika pred 

sklenitvijo pogodbe). 

 

 

Naziv dokumenta POGODBA O DOLOČITVI MEDSEBOJNIH PRAVIC IN OBVEZNOSTI STARŠEV 
IN VRTCA 

Namen obdelave 
osebnih podatkov 

Ob vključitvi otroka v vrtec se sklene pogodba, v kateri se določijo 
medsebojne pravice in obveznosti. 
Brez posredovanih podatkov ni mogoče skleniti pogodbe in vključiti otroka 
v vrtec. Po podpisu pogodbe se vzpostavi evidenca vključenih otrok. 

Vrste osebnih 
podatkov 

- Pogodba vsebuje naslednje podatke: 
- osebno ime ter naslov prebivališča otroka in staršev, 
- datum in kraj rojstva in spol otroka, 
- EMŠO otrok in staršev, 
- datum vključitve otroka v vrtec, 
- telefonsko številko in naslov elektronske pošte staršev. 
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Rok hrambe Uničenje pogodbe eno leto po izpisu otroka in poplačilu zapadlih 
obveznosti 

Pravna podlaga za 
obdelavo osebnih 
podatkov 

Podatke obdeluje vrtec na podlagi: 

- Zakona o vrtcih in 
- privolitve staršev (pogodba). 

 

Naziv zbirke EVIDENCA VKLJUČENIH OTROK 

Namen obdelave 
osebnih podatkov 

Vrtec zbira osebne podatke ob vključitvi otroka v vrtec zaradi ustreznega 
dela z otrokom pri izvedbi programov, zaradi sodelovanja s starši in zaradi 
spremljanja plačil staršev za program vrtca. 

Vrste osebnih 
podatkov v zbirki 

Evidenca vsebuje naslednje podatke: 
- osebno ime ter naslov prebivališča otroka in staršev, 
- datum rojstva in spol otroka, 
- EMŠO otrok in staršev, 
- datum vključitve otroka v vrtec, 
- zdravstvene posebnosti otroka, ki izhajajo iz potrdila pediatra ali 

specialista, 
- naslov za stike, telefonsko številko osebe ali naslov elektronske 

pošte osebe, ki je vzgojitelju dosegljiva med otrokovim bivanjem v 
vrtcu in 

- podatke o prisotnosti otrok v vrtcu. 

Rok hrambe Z izpisom otroka iz vrtca se zanj preneha voditi evidenca, podatki v 
evidenci pa se izbrišejo eno leto po izstopu otroka iz vrtca. 

Pravna podlaga za 
obdelavo osebnih 
podatkov 

Podatke obdeluje vrtec na podlagi: 

- Zakona o vrtcih, 
- Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju 

predšolske vzgoje, 
- Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih, 
- privolitve staršev (pogodba). 

 

 

Naziv zbirke EVIDENCA OTROK, KI POTREBUJEJO SVETOVANJE OZIROMA POMOČ 

Namen obdelave 
osebnih podatkov 

Osebni podatki se zbirajo po presoji svetovalne službe za tiste otroke, ki 
potrebujejo strokovno svetovanje oziroma pomoč. 
V tej evidenci se vodijo tudi podatki o otrocih s posebnimi potrebami, ki 
imajo zapisnik ali individualni načrt pomoči družini multidisciplinarnega 
tima. 
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Vrste osebnih 
podatkov v zbirki 

Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč, vsebuje: 
- podatke o otroku (ime, priimek, datum rojstva, naslov 

prebivališča), 

- družinsko in socialno anamnezo, 
- razvojno anamnezo, 
- diagnostične postopke, 
- postopke strokovne pomoči, 
- strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, 

zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov oziroma vzgojnih 
posvetovalnic in 

- soglasje staršev oziroma skrbnikov. 

Rok hrambe Vrtec podatke izbriše eno leto po izstopu otroka iz vrtca. 

Pravna podlaga za 
obdelavo osebnih 
podatkov 

Osebni podatki se obdelujejo v soglasju s starši oziroma skrbniki otrok, 
razen v primeru, ko je otrok v družini ogrožen in ga je treba zavarovati ter 
na podlagi zakona. Soglasje se lahko kadarkoli prekliče. 
Podlaga: 

- Zakon o vrtcih, 
- Pravilnik o dokumentaciji v vrtcih, 
- Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju 

predšolske vzgoje in 
- privolitev oz. soglasje staršev. 

 

 

Naziv zbirke EVIDENCA PLAČIL STARŠEV 

Namen obdelave 
osebnih podatkov 

Vrtec vodi evidenco zaradi spremljanja mesečnih plačil. Vzpostavi se na 
podlagi odločb o določitvi višine plačila. 

Vrste osebnih 
podatkov v zbirki 

Evidenca plačil staršev vsebuje podatke o: 

- višini plačil staršev in 
- mesečnih plačilih staršev. 

Kategorije 
uporabnikov, ki so 
jim bili ali jim bodo 
razkriti osebni 
podatki 

Z zakonom pooblaščeni uporabniki. Vrtec mora občini, ki je zavezanka za 
plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, zaradi preverjanja 
pravilnosti izstavljenega mesečnega zahtevka, na njeno zahtevo predložiti 
izpis in zagotoviti vpogled v določene osebne podatke iz 45.a člena Zakona 
o vrtcih. 

Rok hrambe Podatki iz evidence plačil staršev se izbrišejo pet let po izpisu otroka iz 
vrtca, v primeru sodnih postopkov zaradi neizpolnjenih obveznosti staršev 
pa eno leto po poplačilu zapadlih obveznosti. 
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Pravna podlaga za 
obdelavo osebnih 
podatkov 

Podatke obdeluje vrtec na podlagi: 

- Zakona o vrtcih, 
- Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju 

predšolske vzgoje, 
- privolitve staršev (pogodba). 

 

 

Naziv zbirke EVIDENCA UPRAVIČENCEV DO SOFINANCIRANJA PLAČIL STARŠEV ZA 
VRTEC IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 

Namen obdelave 
osebnih podatkov 

Vrtec vodi evidenco za vse starše, ki so upravičeni do sofinanciranja plačila 
staršev za vrtec iz državnega proračuna. Vzpostavi se na podlagi odločb o 
določitvi višine plačila za vrtec. 

Vrste osebnih 
podatkov v zbirki 

Evidenca vsebuje: 
- osebno ime in naslov prebivališča otrok in staršev, 

- EMŠO otrok in staršev, 
- navedbo programa in vrtca, v katerega je vključen otrok, 
- datum vključitve otrok v programe vrtca, 
- podatke o ceni programa, v katerega so vključeni otroci, ki so 

oproščeni plačila, 
- podatek o višini plačila staršev v odstotku od cene programa, ki je 

določen z odločbo pristojnega centra za socialno delo, številka in 
datum veljavne odločbe ter obdobje upravičenosti in višina 
subvencije iz državnega proračuna, 

- datum izpisa otroka iz vrtca, 
- cena programa, ki je podlaga za plačilo staršev v posameznem 

mesecu z upoštevanjem ustreznega znižanja za stroške 
neporabljenih živil za dneve odsotnosti otroka, 

- število dni odsotnosti otroka. 

Kategorije 
uporabnikov, ki so 
jim bili ali jim bodo 
razkriti osebni 
podatki 

Z zakonom pooblaščeni uporabniki. Ministrstvo, pristojno za predšolsko 
vzgojo, vodi evidenco kot centralno zbirko vseh evidenc. 

Rok hrambe Podatki iz evidence se izbrišejo po izpolnitvi namena, za katerega so bili 
zbrani. 

Pravna podlaga za 
obdelavo osebnih 
podatkov 

Podatke obdeluje vrtec na podlagi: 

- Zakona o vrtcih, 
- Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem 

za namen sofinanciranja plačil staršev in 
- privolitve staršev (pogodba). 
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1.2. Obdelava osebnih podatkov na podlagi pisne privolitve staršev 
 

Določene osebne podatke vrtec obdeluje le ob pisni privolitvi staršev (soglasje).  

Za namen dokumentiranja in predstavitve vzgojnega dela vrtca javnosti in staršem ter za 
izobraževalne namene, pridobimo privolitev staršev za skupinske posnetke otrok, objavo 
izdelkov otrok, posredovanje posnetkov otrok pri različnih dejavnostih staršem, sodelovanje 
pri skupinskih posnetkih izobraževalnih in promocijskih oddaj. V tem primeru starši podpišete 
soglasje k obdelavi osebnih podatkov, kjer označite, za katere osebne podatke in namen 
soglašate oz. ne soglašate z obdelavo osebnih podatkov. 

Posebej pridobi privolitev za sodelovanje otroka pri posameznih natečajih, intervjujih, 
oddajah, raziskavah... V tem primeru starši podpišete soglasje k obdelavi osebnih podatkov, 
kjer označite, ali soglašate oz. ne soglašate z obdelavo osebnih podatkov. 

Privolitev oz. soglasje je vedno prostovoljna.  

Podatke uporabljamo in obdelujemo izključno za namen, ki je naveden v privolitvi. Če se v teku 
vzgojno-izobraževalnega dela pokaže potreba po obdelavi podatkov za drug namen, v vrtecu 
pridobimo posebno privolitev staršev za ta namen. 

Privolitev se lahko kadarkoli prekliče pri svetovalni delavki ali vodstvu vrtca. Preklic soglasja 
ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.  

Vrtec pridobljene podatke hrani in obdeluje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih 
podatkov, in predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva in se izbrišejo 
po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani. 

Pravna podlaga za privolitev je Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju 
predšolske vzgoje. 

 
2. Uporabniki osebnih podatkov 
 

Vrtec sodeluje s pogodbenimi obdelovalci, ki za vrtec opravljajo obdelave osebnih podatkov. 
Tako sodelujemo s ponudniki elektronskih poštnih storitev, ponudniki in vzdrževalci 
programske opreme (kot so Arnes, eŠola d.o.o., Cadis d.o.o.) ter s ponudnikom in 
vzdrževalcem spletne strani. 

Vrtec posreduje osebne podatke državnim organom in organom lokalnih skupnosti (npr. 
ministrstvu, pristojnemu za predšolsko vzgojo, občini, centrom za socialno delo, osnovni šoli, 
organizacijskim enotam Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, sodiščem, zdravstvenim 
zavodom, svetovalnim centrom) na podlagi zakona. 

Pravico imate zahtevati informacijo o tem, komu so bili vaši osebni podatki posredovani. 
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3. Informacije  
 

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja. 

 

4. Informacije o obstoju pravic posameznika 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico (podrobneje razloženo na 
spletni strani: tiodlocas.si): 

- do dostopa do osebnih podatkov,  
- do popravka,  
- do izbrisa ali omejitve obdelave,  
- do ugovora obdelavi,  
- do prenosljivosti podatkov. 

 

Za uveljavljanje pravic se obrnite na vrtec. Vrtec bo odgovoril brez nepotrebnega odlašanja 
najkasneje v enem mesecu od prejema zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ 
dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. O vsakem takem 
podaljšanju boste obveščeni v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo. 
Uveljavljanje pravic je brezplačno, vrtec pa lahko zaračuna plačilo, če je zahteva očitno 
neutemeljena ali pretirana, zlasti če se ponavlja. Vrtec lahko zahteva dodatne informacije, ki 
so potrebne za ugotovitev vaše identitete. 
 
 
5. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu 
 

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana,  
e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si). 
 
 
 

Tina Hozjan 
ravnateljica 
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