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KATALOG EVIDENCE O POŠKODBAH NA DELU
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
EVIDENCA O POŠKODBAH NA DELU - 7
2.

Upravljalec zbirke podatkov in njegov sedež:
DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE, Ulica Staneta Bokala 4,
4270 JESENICE
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Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur.l. RS, št. 40/06, 13. člen)
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Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:
delavci, ki so se poškodovali v času delovne obveznosti
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Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
• Ime in priimek,
• EMŠO,
• davčna številka, stalno bivališče,
• poklic,
• šolska izobrazba,
• strokovna izobrazba,
• strokovna usposobljenost,
• delovno mesto,
• delovni čas (v urah na teden),
• zavarovalna doba,
• delo, ki ga je opravljal ob nezgodi,
• koliko ur je delal na dan poškodbe,
• ali je že bil poškodovan in kolikokrat,
• narava poškodbe,
• poškodovani del telesa,
• ali je bila poškodba smrtna,
• podlaga zavarovanj,
• kdaj se je pripetila nesreča (datum, dan v tednu, ura dneva),
• kje se je pripetila nesreča (na delovnem mestu, na poti na delo, na službeni poti, drugo)
• koliko oseb se je skupaj poškodovali,
• koliko oseb je izgubilo življenje na kraju nesreče ali na poti v zdravstveni zavod,
• ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu,
• vir nesreče,
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•
•
•

vzrok nesreče,
ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen,
uporaba osebnih varnostnih ukrepov (je bila odrejena uporaba varnostnega sredstva in
osebna varnostna oprema ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varnost in
zdravje pri delu).

6.

Namen obdelave:
• Urejanje pravic delavcev iz delovnega razmerja, ki izhajajo iz poškodbe pri delu
• Urejanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
• Zagotavljanje statističnega spremljanja ter 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 Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice
• Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
• Drugi uporabniki v skladu z Zakonom v varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št 86/o4)
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 ognjevarni in vodotesni omari v pisarni
strokovne delavke zavoda
dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku je kodiran. Dostop do osebnih podatkov
imajo le pooblaščeni delavci.
Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o
zavarovanju osebnih podatkov, sprejetem dne 15.6.2005
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.
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14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
pooblaščeni delavci doma - tajnica

Veronika Bregant,univ.dipl.soc.del
Direktorica
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