
INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA VRTCE IN ŠOLE 

Kontaktni podatki upravljavca: 

Naziv: Inštitut za gozdno pedagogiko 

Sedež: Vrhpolje pri Kamniku 202; 1241 Kamnik 

Zakoniti zastopnik: Peter Železnikar 

Telefon: 041 356 277 

E naslov: info@gozdnivrtec.si 

 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: 

Mag. Natalija Gyӧrek 

Vrhpolje pri Kamniku 202; 1241 Kamnik 

Telefon: 031 670 034 

E naslov: natalija.gyorek@kks-kamnik.si 

 

Vrtci in šole, pedagoški strokovni delavci, starši in morebitni drugi posamezniki, na katere se nanašajo 

osebni podatki, ki jih obdeluje Inštitut za gozdno pedagogiko, imajo možnost glede vprašanj, vezanih 

na obdelavo osebnih podatkov, samostojno vstopiti v stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih 

podatkov, preko zgoraj objavljenih kontaktnih podatkov. Na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih 

podatkov, se lahko navedene ustanove in osebe obračate tudi z namenom uresničevanja vaših pravic 

na podlagi predpisov, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov (pravica dostopa, pravica do 

popravka, pravica do izbrisa, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov, 

pravica do ugovora). 

 

Inštitut za gozdno pedagogiko nudi posebno skrb varnosti osebnih podatkov (osebni podatki, 

informacije, dokumenti, slikovna gradiva), ki so nam zaupani. Vsi posredovani podatki so obravnavani 

zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z vašimi osebnimi podatki 

upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove 

obravnave. Za varnost vaših osebnih podatkov med drugim skrbimo z ustreznimi organizacijskimi 

ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom 

čim bolj učinkovite zaščite vaših osebnih podatkov. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in 

razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred 

nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih 

podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali 

drugače obdelani. 

 

1) Namen obdelave osebnih podatkov in pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov 

Inštitut za gozdno pedagogiko zbira in obdeluje elektronske naslove vrtcev in šol prijavljenih v Mrežo 

gozdnih vrtcev in šol, z namenom promocije programa in pošiljanja aktualnih obvestil o programu, 

kadar ima pridobljeno ustrezno soglasje. 

Inštitut za gozdno pedagogiko objavlja fotografije, ki nastajajo v okviru izvajanja programa Mreža 

gozdnih vrtcev in šol Slovenije, na spletni strani in/ali FB profilu Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije, 

z namenom promocije programa, širjenje ideje gozdnih vrtcev in šol ter primerov dobrih praks in 

kadar ima pridobljeno ustrezno soglasje. 
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Šola, vrtec ali posameznik lahko podana soglasja kadarkoli in v celoti ali delno prekliče. Preklic je 

lahko trajen ali začasen. Preklic se izvede s poslano pisno zahtevo na naslov Inštituta ali po 

elektronski pošti: natalija.gyorek@kks-kamnik.si Preklic nima vpliva na zakonitost obdelave osebnih 

podatkov, ki jo je Inštitut za gozdno pedagogiko izvajal pred prejetim preklicem. 

V koliko ustanova ali posameznik meni, da Inštitut obdelavo osebnih podatkov izvaja v nasprotju z 

veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov, ima pravico vložiti pritožbo pri 

Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije. 

 

2. Omejitve posredovanja osebnih podatkov 

 

Inštitut za gozdno pedagogiko ne posreduje prejetih osebnih podatkov naprej, drugim zunanjim 

obdelovalcem in je zavezan k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov ter drugega 

dokumentarnega gradiva, ki vsebuje osebne informacije in slikovna gradiva. 

 

3. Obdobje hrambe osebnih podatkov 

 

Inštitut osebne podatke obdeluje v mejah in na način, kot to določajo predpisi na področju varstva 

podatkov. Osebne podatke tako obdelujemo in hranimo zgolj v obsegu, ki je potreben za 

uresničevanje namena obdelave, ter v časovnem obdobju, dokler je hramba potrebna za doseganje 

zasledovanih ciljev. 

Kadar je rok hrambe predpisan z zakonom ali podzakonskim aktom, bo Inštitut za gozdno pedagogiko 

osebne podatke hranil zgolj do poteka predpisanega roka hrambe. V ostalih primerih bo Inštitut za 

gozdno pedagogiko osebne podatke hranil znotraj okvira zastaralnih rokov za morebitne obveznosti, 

ki bi lahko izhajale iz obdelave osebnih podatkov ali pogodbenih obveznosti Inštituta za gozdno 

pedagogiko. 

 

Kraj in datum: Kamnik, 15.10.2018 

 

Inštitut za gozdno pedagogiko 

Peter Železnikar 
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