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Datum: 21.6.2006

KATALOG EVIDENCE O STROŠKIH DELA
1. Naziv zbirke osebnih podatkov:
EVIDENCA O STROŠKIH DELA - 2
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:
Zaposleni delavci
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Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki:
a) podatki o delavcu:
• osebno ime in priimek
• datum rojstva
• kraj rojstva
• država rojstva
• EMŠO
• davčna številka
• državljanstvo
• naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine,
občina, šifra države, država)
• naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine,
občina, šifra države, država)
• izobrazba,
• ali e delavec invalid,
• kategorija invlidnosti,
• ali je delavec delno upokojen,
• ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu.
• ime drugega delodajalca (in matična številka) pri katerem delavec opravlja dopolnilno
delo,
• naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna
številka, poštna številka, kraj)

1

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice
Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice
Tel. 04/5834-100
Fax: 04/5834-120
e-pošta: info@dom-jesenice.si

b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca:
• plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oz. pogodbo o
zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo skrajšim
delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa
(nadurno delo), bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca;
• zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s
kolektivno pogodbo oz. pogodbo o zaposlitvi: bruto zaostala izplačila in nadomestila
plač;
• izredno izplačilo /izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače/:
bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz
naslova uspešnosti poslovanja;
• neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna
plačila): plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače izredno izplačilo;
c) podatki o drugih stroških dela: povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni
dopust, jubilejna nagrada, dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev,
plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, solidarnostna pomoč, odpravnina,
stroški izobraževanja delavcev, davki na izplačane plače, ostali stroški dela;
d) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega
delavca:
• prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za
starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje;
• plačani prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za
starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje
6.

Namen obdelave:
• 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

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
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•
•
•
•
•

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Zavod RS za zaposlovanje
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Statistični urad RS,
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
računovodskega delava 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.
14. Pooblaščeni delavec zavoda za obdelavo podatkov in vodenje zbirke:
računovodski delavec

Veronika Bregant,univ.dipl.soc.del
Direktorica
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