
  

 

 
 
 

LETNI NAČRT DELA 
POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO PODATKOV ZA LETO 2020 

 
Naročnik: Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje, Trg Franca Fakina 8, 1420 

Trbovlje 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: DATAINFO.SI, d.o.o., Tržaška cesta 85, 
2000 Maribor 
 
Vodstvu naročnika je bil letni načrt posredovan dne 17.01.2020. 
 
Letni načrt je pripravil: 

• Aljaž Lep 
 

Področje Naloge Časovnica 

Izobraževanje in 

ozaveščanje 

Izvedba izobraževanja za vse 

zaposlene o 

predpisih glede varstva osebnih 

podatkov. 

Enkrat letno, po potrebi več 

terminov 

 

Okvirno trajanje enega 

izobraževanja je 45 minut + 

vprašanja. 

Izobraževanje in 

ozaveščanje 

Priprava naročniku prilagojenega 

gradiva in  

ozaveščevalnih vsebin za 

intranet/notranje obveščanje . 

 

Powerpoint predstavitev in 

priprava ostalih gradiv po potrebi. 

Izobraževanje in 

ozaveščanje 

Priprava mesečnih novic. 1 x mesečno 

Izobraževanje in 

ozaveščanje 

Priprava najmanj enega 

izobraževalnega dogodka 

(seminarja) za naročnike 

DATAINFO.SI 

1x letno 

Izobraževanje in 

ozaveščanje 

Spremljanje prakse v Sloveniji in 

EU na področju varstva osebnih 

podatkov, spremljanje nove 

zakonodaje (ZVOP2 in EPrivacy 

uredbe EU)  

Sprotno spremljanje , obveščanje 

naročnika po potrebi 



 

 

Skladnost Analiziranje in preverjanje 

skladnosti dokumentacije 

1 x letno 

Skladnost Ažurnost ureditve odnosov s 

pogodbenimi obdelovalci  

1 x letno oz. ob vsaki spremembi. 

Skladnost 

 

 

Nadzor zakonitosti uporabe in 

dostopa do podatkov ter 

ustreznosti varnostnih ukrepov  

spoštovanje politike čiste mize in 

čistega zaslona, ustreznost 

ozaveščenosti zaposlenih…...). 

Svetovanje zaposlenim 

in vodstvu 

Pomoč pri vprašanjih glede 

varstva osebnih podatkov, npr. 

glede ustreznosti pravnih podlag, 

postopkov in ukrepov za varnost 

podatkov in drugih vprašanj 

V primeru vprašanj ali po potrebi 

(npr. pri menjavi programske 

opreme, vpeljavi novih 

dobaviteljev, prenovi spletne 

strani…). 

Svetovanje zaposlenim 

in vodstvu 

Svetovanje ali je potrebno izvesti 

oceno učinkov na varstvo 

podatkov (ang. DPIA) 

Po potrebi 

Sodelovanje z 

nadzornim organom 

Komunikacija z nadzornim 

organom v primeru rednega ali 

izrednega nadzora 

V primeru sprožitve uradnih 

postopkov s strani nadzornih 

organov. 

Sprejemanje in 

obravnava prijav glede 

pomanjkljivosti ali 

kršitev pri obdelavi 

osebnih podatkov 

Pritožbe, prijave in druga 

opozorila glede neskladnosti s 

zakonodajo s strani zaposlenih in 

tretjih oseb  in jih ob ustreznem 

varovanju zaupnosti posredujemo 

v reševanje pristojnim službam 

oziroma vodstvu. 

V primeru prijav s strani 

zaposlenih ali tretjih oseb. 

Evidentiranje kršitev 

varnosti po členu 33 

Splošne uredbe 

Sodelovanje prijavljenih oz. 

zaznanih kršitvah varnosti, kar 

zajema tudi pomoč pri 

samoprijavi, evidentiranju 

dogodka ipd. 

Takoj, ko je ugotovljena kršitev. 

Poročanje vodstvu o 

ugotovitvah izvedenih 

nadzorov in opravljenih 

aktivnosti 

poročilo za najvišje vodstvo o 

stanju uskladitve in izvedenih in 

opravljenih aktivnostih 

1x letno pisno + sestanek z 

najvišjim vodstvom , po potrebi 

tudi ustno in večkrat letno 

 
 

DATAINFO.SI, d.o.o.  
direktor Miroslav Ekart 

 


