Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07 - ZVOP-1-UPB1) in Sklepa o
ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad (Ur.l.RS, št. 105/2010) se v Javnem zavodu Ljubljanski grad
vodi naslednje

KATALOGE OSEBNIH PODATKOV
1. Evidenca o zaposlenih delavcih
2. Evidenca o stroških dela
3. Evidenca o izrabi delovnega časa
4. Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov
5. Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
6. Evidenca o usposabljanju delavcev za varstvo pred požarom
7. Evidenca o poškodbah pri delu
8. Evidenca posnetkov video nadzornega sistema
9. Evidenca podatkov o obiskovalcih prireditev in prostorov

Naziv zbirke:
Evidenca o zaposlenih delavcih
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
Zaposleni delavci.
Namen obdelave osebnih podatkov:
Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja, uveljavljanje pravic iz sistema socialnega
zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja in za potrebe inšpekcijskega
nadzora.
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
Naziv podatka:
a) podatki o delavcu:
osebno ime, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov
stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), naslov začasnega
prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), izobrazba, invalidnost in
kategorija invalidnosti, delna upokojitev, dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, izrečeni disciplinski
ukrepi,
b) podatki o delovnem dovoljenju delavca (tujci):
vrsta in številka delovnega dovoljenja, datum izdaje in izteka delovnega dovoljenja, organ, ki je izdal
delovno dovoljenje,
c) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi:
datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, datum nastopa dela, vrsta 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,
č) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi:
datum in način prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
Zbirka se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v upravnih prostorih zavoda, ki so izven delovnega
časa zaklenjeni in varovani. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do
osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig
(s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

Katalogi osebnih podatkov

Uporabniki zbirke:
Naziv podatka: pooblaščeni delavci javnega zavoda Ljubljanski grad, Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS,
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, Kapitalska družba, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov.
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Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Ne.

Številka: 04-01/2011
Datum: 21.02.2011

Katalogi osebnih podatkov

Javni zavod Ljubljanski grad
v.d. direktorice
mag. Mateja Avbelj Valentan

3

Naziv zbirke:
Evidenca o stroških dela
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
Zaposleni delavci.
Namen obdelave osebnih podatkov:
Urejanje pravic delavcev, ki izhajajo iz plač, nadomestil plač uveljavljanje pravic iz sistema socialnega
zavarovanja in socialnega varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega
nadzora.
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
Naziv podatka:
a) podatki o delavcu:
osebno ime, datum rojstva, EMŠO, kraj rojstva, država rojstva, davčna številka, državljanstvo, naslov
stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), naslov začasnega
prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država), izobrazba, invalidnost in
kategorija invalidnosti, delna upokojitev, dopolnilno delo pri drugem delodajalcu,številka transakcijskega
računa, na katerega se izplačujejo plača in ostali prejemki,
b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca:
plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s veljavnimi kolektivnimi pogodbami in pogodbo o zaposlitvi:
neto in bruto plača, bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; izredno izplačila, denarna izplačila iz
naslova delovnih uspešnosti, nadomestila plač
c) podatki o drugih stroških dela:
povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni dopust, jubilejna nagrada, plačila za prostovoljno
pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina, stroški izobraževanja delavcev, ostali stroški
dela;
č) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca:
prispevki v breme zavarovanca: prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za
zdravstveno zavarovanje, prispevki za starševsko varstvo, prispevki za zaposlovanje.
prispevki v breme delodajalca: prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za
zdravstveno zavarovanje, prispevki za starševsko varstvo, prispevki za zaposlovanje;

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
Zbirka se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v upravnih prostorih zavoda, ki so izven delovnega časa
zaklenjeni in varovani. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih
podatkov imajo le pooblaščeni delavci.

Katalogi osebnih podatkov

Uporabniki zbirke:
Naziv podatka: pooblaščeni delavci javnega zavoda Ljubljanski grad, Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, Vzajemna zdravstvena
zavarovalnica, Kapitalska družba, drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
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Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig
(s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
Ali se podatki iznašajo v tretje države:
Ne.

Številka: 04-02/2011
Datum: 21.02.2011

Katalogi osebnih podatkov

Javni zavod Ljubljanski grad
v.d. direktorice
mag. Mateja Avbelj Valentan
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Naziv zbirke:
Evidenca o izrabi delovnega časa
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
Zaposleni delavci.
Namen obdelave osebnih podatkov:
Urejanje obveznosti in pravic delavcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja, zagotavljanje statističnega
spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
Naziv podatka: podatki o izrabi delovnega časa (število ur, skupno število opravljenih delovnih ur s
polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, opravljene ure v času nadurnega dela,
neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, neopravljene ure, za
katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij in delodajalcev in organov, neopravljene
ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače).
Uporabniki zbirke:
Naziv podatka: pooblaščeni delavci javnega zavoda Ljubljanski grad, Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Statistični urad RS, drugi uporabniki v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
Zbirka se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v upravnih prostorih zavoda, ki so izven delovnega časa
zaklenjeni in varovani. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih
podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig
(s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Številka: 04-03/2011
Datum: 21.02.2011
Javni zavod Ljubljanski grad
v.d. direktorice
mag. Mateja Avbelj Valentan

Katalogi osebnih podatkov

Ali se podatki iznašajo v tretje države: Ne.
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Naziv zbirke:
Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
Zaposleni delavci, kandidati za zaposlitev v zavodu, delavci po pogodbi o delu.
Namen obdelave osebnih podatkov:
Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti in zdravja pri delu.
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
Naziv podatka: Ime in priimek, EMŠO, datum rojstva, državljanstvo, stalno prebivališče (ulica, hišna
številka, kraj, poštna številka, občina, država), invalidnost (vrsta invalidnosti), poklic, šolska izobrazba,
strokovna usposobljenost, datum zaposlitve, delovno mesto in opis dela: opis delovnega procesa, delovna
oprema in predmeti dela, izpostavljenost tveganjem, ukrepi na področju tehničnega varstva, osebna
varovalna oprema, posebne zdravstvene zahteve, ki jih mora izpolnjevati delavec, neustreznost delovnega
mesta oziroma pripombe delodajalca; napotnica oziroma zdravniško spričevalo o oceni delovne zmožnosti
delavca; izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za navedeno delovno mesto; primernost kandidatov
pred zaposlitvijo o primernosti za zasedbo delovnega mesta; omejitve delovne zmožnosti, predlagani
ukrepi na področju varnosti in zdravja pri delu.
Uporabniki zbirke:
Naziv podatka: pooblaščeni delavci javnega zavoda Ljubljanski grad, pooblaščeni zdravniki, Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, drugi
uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
Zbirka se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v upravnih prostorih zavoda, ki so izven delovnega časa
zaklenjeni in varovani. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih
podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig
(s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Številka: 04-04/2011
Datum: 21.02.2011
Javni zavod Ljubljanski grad
v.d. direktorice
mag. Mateja Avbelj Valentan

Katalogi osebnih podatkov

Ali se podatki iznašajo v tretje države: Ne
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Naziv zbirke:
Evidenca o usposabljanju za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
Zaposleni delavci, študenti in dijaki na delovni praksi in počitniškem delu, delavci po pogodbi o delu.
Namen obdelave osebnih podatkov:
Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti pri delu.
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
Naziv podatka: Ime in priimek, datum rojstva, podatki o delovnem mestu delavca, datum opravljanja
preizkusa znanja, številka potrdila o opravljenem preizkusu znanja, zapisnik o preizkusih znanja delavcev
(navedba osnovnih podatkov iz programa, seznam predavateljev, njihova imena in priimki, strokovna
izobrazba, z navedbo konkretnih del oziroma nalog, podpisi članov komisije in morebitno drugo gradivo).
Uporabniki zbirke:
Naziv podatka: pooblaščeni delavci javnega zavoda Ljubljanski grad, izvajalci usposabljanja, drugi
uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
Zbirka se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v upravnih prostorih zavoda, ki so izven delovnega časa
zaklenjeni in varovani. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih
podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig
(s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
Ali se podatki iznašajo v tretje države: Ne.

Javni zavod Ljubljanski grad
v.d. direktorice
mag. Mateja Avbelj Valentan

Katalogi osebnih podatkov

Številka: 04-05/2011
Datum: 21.02.2011
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Naziv zbirke:
Evidenca o usposabljanju delavcev za varstvo pred požarom
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
Zaposleni delavci.
Namen obdelave osebnih podatkov:
Urejanje pravic in obveznosti delavca s področja varnosti pri delu.
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
Naziv podatka: Ime in priimek, datum in kraj rojstva, stalno in začasno prebivališče (ulica, hišna številka,
kraj, poštna številka, občina, država), izobrazba, delovno mesto, vrsta in datum opravljanja strokovnega
izpita, številka potrdila o opravljenem strokovnem izpitu.
Uporabniki zbirke:
Naziv podatka: Pooblaščeni delavci javnega zavoda Ljubljanski grad, izvajalci usposabljanja, drugi
uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
Zbirka se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v upravnih prostorih zavoda, ki so izven delovnega časa
zaklenjeni in varovani. Dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih
podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig
(s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
Ali se podatki iznašajo v tretje države: Ne.

Javni zavod Ljubljanski grad
v.d. direktorice
mag. Mateja Avbelj Valentan

Katalogi osebnih podatkov

Številka: 04-06/2011
Datum: 21.02.2011
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Naziv zbirke:
Evidenca o poškodbah pri delu
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni delavci.
Namen obdelave osebnih podatkov: Uveljavljanje pravic delavca s področja varnosti in zdravja pri delu,
za namene statistike, druge uradne namene.
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
Naziv podatka: priimek in ime, EMŠO, stalno in začasno prebivališče (ulica, hišna številka, kraj, poštna
številka, občina, država), datum rojstva, zakonski stan, poklic (delo, ki ga opravlja v rednem delovnem
času), šolska izobrazba delavca, ali ima strokovno izobrazbo za to delovno mesto, koliko časa je
poškodovanec opravljal to delo, na katerem je bil poškodovan, koliko ur je delal ta dan pred poškodbo, ali
je bil poškodovan med delom, ali je bil poškodovan na svojem delovnem mestu, ali je delovno mesto
nevarno, ali je delovno mesto tehnično zavarovano, uporaba zaščitnih sredstev, ali je poškodovanec umrl,
kdaj se je poškodba pripetila, kje se je poškodba pripetila, število umrlih na kraju dogodka, število
poškodovanih na kraju dogodka, zunanji vzrok poškodbe, materialni povzročitelj poškodbe, nastanek
poškodbe – kratek opis, podatki o neposrednem vodji podatki o očividcu, poročilo zdravnika, ki je
pregledal poškodovanca (priimek, ime in šifra zdravnika, naziv in naslov zdravstvene organizacije, kjer je
bil poškodovanec pregledan, kdo je poškodovancu nudil prvo pomoč, diagnoza poškodbe in šifra,
predvideno trajanje delovne nesposobnosti, ali ima poškodovanec neko bolezen, ki je imela za posledico to
poškodbo, ali ima poškodovanec fizične in psihične pomanjkljivosti, opis dogodka po izpovedi
poškodovanca).
Uporabniki zbirke: Naziv podatka: Pooblaščeni delavci javnega zavoda Ljubljanski grad, Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Zbirka se nahaja v zaklenjeni ognjevarni omari v
upravnih prostorih zavoda, ki so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani. Dostop v bazo podatkov
vodenih v računalniku je avtoriziran. Dostop do osebnih podatkov imajo le pooblaščeni delavci.
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig
(s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Številka: 04-07/2011
Datum: 21.02.2011
Javni zavod Ljubljanski grad
v.d. direktorice
mag. Mateja Avbelj Valentan

Katalogi osebnih podatkov

Ali se podatki iznašajo v tretje države: Ne.
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Naziv zbirke:
Evidenca posnetkov video nadzornega sistema
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
Posamezniki, ki se gibljejo na območju podvrženem videonadzoru.
Namen obdelave osebnih podatkov:
Zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja.
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
Naziv podatka: Video zapis, datum in čas vstopa, izstopa in gibanja.
Uporabniki zbirke:
Naziv podatka: Pooblaščeni delavci javnega zavoda Ljubljanski grad.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
Zbirka se nahaja v zaklenjeni omari v prostorih zavoda, ki so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani.
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig
(s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
Ali se podatki iznašajo v tretje države: Ne.

Številka: 04-08/2011
Datum: 21.02.2011

Katalogi osebnih podatkov

Javni zavod Ljubljanski grad
v.d. direktorice
mag. Mateja Avbelj Valentan
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Naziv zbirke:
Evidenca podatkov o obiskovalcih prireditev in prostorov
Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki:
Obiskovalci prireditev, koncertov, delavnic, razstav, virtualnega muzeja, izobraževanj in drugih dogodkov,
ki jih zavod izvaja v skladu z registrirano dejavnostjo.
Namen obdelave osebnih podatkov:
Potrebe statističnih analiz, izdajanje vabil in obvestil o prireditvah in ostalih dogodkih Ljubljanskega
gradu.
Vrste osebnih podatkov v zbirki:
Naziv podatka: Ime in priimek, naslov prebivališča, elektronski naslov.
Uporabniki zbirke:
Naziv podatka: Pooblaščeni delavci javnega zavoda Ljubljanski grad.
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov:
Zbirka se nahaja v zaklenjeni omari v prostorih zavoda, ki so izven delovnega časa zaklenjeni in varovani.
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig
(s katero zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka):
Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.
Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP 1:
Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.
Ali se podatki iznašajo v tretje države: Ne.

Številka: 04-09/2011
Datum: 21.02.2011

Katalogi osebnih podatkov

Javni zavod Ljubljanski grad
v.d. direktorice
mag. Mateja Avbelj Valentan
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