EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAV OSEBNIH PODATKOV - ZBIRKE/EVIDENCE; Naziv občine/organizacije: Občina Ajdovščina; koordinator: Mojca Remškar Planinc
verzija 3.0; 28.09.2021
Evidenca (30. člen GDPR)

13., 14 čl. GDPR / Obvestilo o obdelavi
Informacije o prenosih v

Identificirajte dejavnosti obdelave - zbirke/evidence,
ki vsebujejo osebne podatke

Namen obdelave osebnih podatkov

Kategorije posameznikov

Kategorije osebnih podatkov

Kategorije (zunanjih) uporabnikov

tretje države ali
mednarodne organizacije

Splošen opis tehničnih in
Predviden rok hrambe

organizacijskih varnostnih
ukrepov

(če obstaja)

PRAVNA PODLAGA: Zakonitost obdelave
osebnih podatkov (6. člen GDPR)

Posebna vrsta osebnih
podtkov (občutljivi) - 9. člen

Osebni podatki otrok (če obstaja)

GDPR

Vir pridobljenih osebnih
podatkov

Avtomatizirano

Avtomatizirano

sprejemanje odločitev (če sprejemanje odločitev#2
obstaja)

Pravice posameznikov

(če obstaja)
Pravice posameznikov so odvisne
od zakonite podlage za obdelavo,

Kontaktni podatki, ID - identifikatorji (davčna, emšo), bančni podatki, davčni
podatki, podatki v zvezi z davki, podatki v zvezi s prispevki, izobrazba in
kvalifikacija zaposlenih, podatki v zvezi z zaposlitvijo, podatki o nakupih
kupcev, podatki o nakupih, podatk o naročnikih, podakti o naročninah,

Dejavnosti/procesi obdelave osebnih podatkov -

Navedba namena ali več namenov obdelave

Zaposleni, občani, poslovni

zbirke/evidence, ki vsebujejo osebne podatke

osebnih podatkov

parnerji, kupci, naročniki, drugo

telefonski klici, videoposnetek, IP identifikatorji.../ + posebne vrste; podatki o
političnem mnenju, versko ali filozofsko prepričanje, članstvo v sindikatu,
podatki v zvezi z zdravjem, podatki v zvezi z posameznikovim spolnim
življenjem ali spolno usmerjenostjo, genski in biometrični podatki za namene
edinstvene identifikacije posameznika

Šifriranje pri shranjevanju,
Kategorije (zunanjih) uporabnikov katerim so ali
jim bodo razkriti osebni podatki: primeri: 1.
pogodbeni obdelovalec (pogodbeni, na primer IT
podpora - vzdrževanje ali druga obdelava na
podlagi pogodbe), 2. zakonska obveznost (na
primer javni organ), 3. Katerekoli tretje osebe s
katerimi si delimo podatke ali jim podatke
posredujemo, drugi (upravičeni zahtevki)

Če obstaja, imena tretjih

Rok hrambe lahko določa zakonodaja

držav ali mednarodnih

(na primer Zakon o evidencah s

organizacij kamor podatke

področja dela), računovodski predpis

posredujemo in

ipd.., Klasifikacijski načrt ali v drugih

dokumentacija o ustreznih

primerih ga določite sami (do

zaščitnih ukrepih (vključno

izpolnitve namena) ali je vezan na

s storitvami v oblaku)

preklic privolitve oz. obdelave…

načina obdelave osebnih podatkov ,

šifriranje pri prenosu,

Vsaka dejavnost obdelave mora imeti eno

omejitve dostopa

od zakonitih podlag kot so: a)privolitev,

(določitev pooblastil)

b)pogodba, c)izpolnitev zakonske

oziroma druge omejitve za

obveznosti (navedba zakona), d)zaščita

dostop in obdelavo,

ivljenjskih interesov posameznika, e) nujna

revizijska sled pri obdelavi,

obdelava potrebna za opravljanje javnih

revizijska sled pri prenosu

nalog - javni sektor, f), zakoniti interes

ali splošen opis glede na

(zasebni sektor)

vrsta obdelave in podobno. Pravice

DA ali NE: če DA opišite
kateri podatki (npr.
zdravstveni, prekrški ali
kazenske obsodbe…)

Navedba vira, kako so bili
DA / NE
Navedba vrst osebnih podatkov otrok
(če je odgovor DA in se obdelujejo)

pridobljeni osebni podatki;
posameznik, upravljavec
(lastni), drugi viri kot na
primer javne evidence ali
drugi subjekti

Navedba informacij o
morebitnem
avtomatiziranem
sprejemanju odločitev, DA
/ NE

Navedba pravne podlage;

posameznikov: pravica biti

a) pogodba (nujna za

obveščen, do dostopa do podatkov,

sklenitev ali izvajanje), b)

do popravka, do preklica privolitve,

zakon (navedba zakona), c)

do izbrisa podatkov, do omejitve

izrecna privoilitva

obdelave, do prenosa podatkov

posameznika, ne vem

(privolitev, pogodba), do ugovora,
do ugovora zoper avtomatzirano

notranja pravila

obdelavo (vključno profiliranje), do
preklica za primer trženja (100. in
101 čl. ZVOP-2)
21. člen ZLS, 6. člen Zakona o pravilih
cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 82/13 – upb

Osebni podatki so
Evidenca izdanih dovolilnic in dovoljenj za vstop v

Za potrebe postopka odločanja o izdaji dovolilnic

Občani zainteresirani za dostop v

območje umirjenega prometa - Vipavski Križ

in dovoljenj

območje umirjenega prometa

Stalni ali začasno prebivališče, kontaktni podatki, registrska številka vozila

Medobčinska uprava - redarska služba,
inšpektorat

Ne obstaja

5 let

in 68/16), 100. člen Zakona o cestah (Ur. l.

zavarovani v skladu s

RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US,

Pravilnikom o varstvu

46/15), 3. in 17. člen Zakona o prekrških (Ur.

osebnih podatkov Občine

l. RS, št. 29/11 – upb, 21/13, 111/13, 74/14

Ajdovščina

– odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16), Odlok o

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne

Vloga stranke

NE

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

ureditvi cestnega prometa v naselju Vipavski
Križ (Ur. l. RS št. 62/17)
21. in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009,
51/2010, 40/2012 – ZUJF, 14/2015 –
ZUUJFO, 76/2016 – odl. US), 6. člen Zakona
o pravilih cestnega prometa /ZPrCP/
(Uradni list RS, št. 82/2013 – uradno
prečiščeno besedilo, 68/2016, 69/2017 –
popr., 54/2017 in 3/2018 – odl. US), 100.
Osebni podatki so
Evidenca izdanih parkirnih dovolilnic

Parkiranje na javnih površinah

Zaposleni in drugi občani

Ime in priimek/naziv, naslov/sedež, datum vloge, registrska številka avtomobila,

Medobčinska uprava - redarska služba,

znamka in vrsta vozila, št. dovolilnice

inšpektorat

Ne obstaja

5 let

člen Zakona o cestah /ZCes-1/ (Uradni list

zavarovani v skladu s

RS, št. 109/2010, 48/2012, 36/2014 – odl.

Pravilnikom o varstvu

US, 46/2015 in 10/2018), 6. člen Zakona o

osebnih podatkov Občine

voznikih /ZVoz-1/ (Uradni list RS, št.

Ajdovščina

85/2016, 67/2017 in 10/2018 – ZCes-1C), 9.

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne

Vloga stranke

Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

člen Zakona o financiranju občin /ZFO-1/
(Ur. l. RS, št. 123/2006, 57/2008, 36/2011,
14/2015 – ZUUJFO in 71/2017), 3. in 17.
člen Zakona o prekrških /ZP-1/ (Ur. l. RS, št.
29/2011 – uradno prečiščeno besedilo,
21/2013, 111/2013, 74/2014 – odl. US,
92/2014 – odl. US, 32/2016 in 15/2017),
Odlok o ureditvi cestnega prometa v občini
Osebni podatki so
Evidenca sklenjenih pogodb o zagotavljanju potrebnega
števila parkirnih mest, skladno s prostorskimi izvedbenimi

Občani, ki pridobivajo gradbeno
Zagotavljanje zadostnega števila parkirnih mest

akti občine

dovoljneje in potrebujejo zadostno
število parkirnih mest

Ime in priimek/naziv, naslov/sedež, EMŠO/matična številka, davčna številka,
nadomestilo, način plačila, TRR

zavarovani v skladu s
Javni organ

Ne obstaja

Trajno

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine
Ajdovščina

Ajdovščina (Ur.list RS, št.40/18)
Zakon o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur.list
RS, št. 11/18), Odlok o PUP v OA (Uradno
glasilo občine Ajdovščina, št. 1/1998, ULRS

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne

Vloga stranke

Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

92/2005, 108/2006, 45/2008, 19/2009,
100/2011, 14/2012 )

Osebni podatki so
Evidenca izdanih dovoljenj za zaporo ceste

Izdaja dovoljenja za popolno, polovično ali delno

Občani, ki z vlogo zaprosijo za

Ime in priimek/naziv, naslov/sedež, datum vloge, namen zapore občinske ceste,

zaporo občinske ceste na podlagi vloge

zaporo občinske ceste

pogoji izdaje dovoljenja, trajanje zapore občinske ceste

Pogodbeni obdelovalec

Ne obstaja

5 let

zavarovani v skladu s

21. člen ZLS, Zakon o cestah (Ur. l. RS, št.

Pravilnikom o varstvu

109/10), Odlok o ureditvi cestnega prometa

osebnih podatkov Občine

v občini Ajdovščina (Ur.l. RS, št. 40/18)

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne

vloga stranke

Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Ajdovščina
pravica do preklica, pravica do

Osebni podatki so
Evidenca prostovoljcev, ki sodelujejo v vzgojno prometnih
akcijah

Vzgoja in preventiva v cestnem prometu

Občani, ki sodelujejo prostovoljno
v vzgojno prometnih akcijah

informiranja, pravica do dostopa,

zavarovani v skladu s
Ime in priimek, naslov, telefonska številka

Ne obstaja

Ne obstaja

5 let

Pravilnikom o varstvu

privolitev, pogodba

Ne

Ne

lastna evidenca

Ne

Ne obstaja

osebnih podatkov Občine

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

Ajdovščina

podatkov

VI. poglavje Zakona o stavbnih zemljiščih
(UL RS, št. 18/84, 32/85, 33/89, 24/92)
Uporabniki in lastniki tistih
Evidenca zavezancev za odmero nadomestila za uporabo

Za potrebe odmere nadomestila za uporabo

nepremičnin na območju občine, ki

stavbnega zemljišča

stavbnega zemljišča na območju občine

so predmet odmere NUSZ na
podlagi Odloka o NUSZ

Ime in priimek/natziv, emšo/matična št., davčna št., stalno preb./sedež, pravni

Osebni podatki so

status, olajšava, oprostitev, delež lastništva, lokacija stavbnega zemljišča (naslov

zavarovani v skladu s

objekta/parc.št. in KO), lega zemljišča (območje), premoženjski predmeti na

Javni organ (FURS)

Ne obstaja

10 let od odmere NUSZ

Pravilnikom o varstvu

nasloovu, namembnost in površina premoženjskega predmeta, opremljenost s

osebnih podatkov Občine

kom. objekti in napravami, število točk, znesek odmere

Ajdovščina

218. in 218. a do 218. d člen Zakona o

Po uradni dolžnosti, Vloga

graditvi objektov (UL RS, št. 102/04, 14/05,
92/05)
403. do 406. člen Zakona o davčnem

FURS oz. vloga stranke
Ne

Ne

osebno / po pošti, podatki

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

iz uradne evidence CRP,

postopku (UL RS, št. 13/11, 32/12, 94/12,

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

podatki GURS, ZK

101/13)
člen Odloka o odmeri NUSZ (UL RS, št.
112/2003,104/2009, 100/2011)
VI. poglavje Zakona o stavbnih zemljiščih
(UL RS, št. 18/84, 32/85, 33/89, 24/92)

Ime in priimek/natziv, emšo/matična št., davčna št., stalno preb./sedež, pravni

Uporabniki in lastniki tistih
Evidenca oproščenih odmere nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča

Začasna oprostitev plačila NUSZ

nepremičnin na območju občine, ki
so predmet odmere NUSZ na
podlagi Odloka o NUSZ

Osebni podatki so

status, olajšava, oprostitev, delež lastništva, lokacija stavbnega zemljišča (naslov
objekta/parc.št. in KO), lega zemljišča (območje), premoženjski predmeti na

zavarovani v skladu s
Javni organ (FURS)

Ne obstaja

10 let od izdaje odločbe

Pravilnikom o varstvu

nasloovu, namembnost in površina premoženjskega predmeta, opremljenost s

osebnih podatkov Občine

kom. objekti in napravami, število točk, znesek odmere

Ajdovščina

218. in 218. a do 218. d člen Zakona o
graditvi objektov (UL RS, št. 102/04, 14/05,
92/05)
403. do 406. člen Zakona o davčnem

Vloga posameznika
Ne

Ne

osebno, po pošti ali e-pošti

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

v sprejemno pisarno

postopku (UL RS, št. 13/11, 32/12, 94/12,

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

101/13)
15. člen Odloka o odmeri NUSZ (UL RS, št.
112/2003,104/2009, 100/2011)

Osebni podatki so
Videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne
prostore Občine Ajdovščina

Za varnost ljudi ali premoženja, zaradi
zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz
službenih oziroma poslovnih prostorov

Zaposleni delavci, obiskovalci
občine, svetniki

Posnetek posameznika, datum in čas vstopa/izstopa v uradne prostore

pogodbeni obdelovalec

Ne obstaja

7 dni

zavarovani v skladu s

zakoniti interes, 6 e člen GDPR, 75. člen

Pravilnikom o varstvu

Zakona o varstvu osebnih podatkov / ZVOP-

osebnih podatkov Občine

2, sklep občinskega sveta

Posnetek posameznika,
Ne

Ne

Časovno določeni (2,5,10 let ali več)
podlagi več dejavnosti obdelav - vloge v upravnih

Za vodenje dokumentarnega gradiva na občini; za

postopkih) - podrobneje vloge (osebni podatki) - opis v

potrebe postopkov in odločanj pri opravljanju del

posebnem zavihku (vloge)- lastni dokumenti - izhodni
dokumenti

in nalog Občine

Ajdovščina

Občani Občine Ajdovščina

in

ostali vlagatelji

Kontaktni podatki, EMŠO, datum rojstva, zaposlitev, državljanstvo in drugi
podatki, ki se obdelujejo v posameznih postopkih

pogodbeni obdelovalec

Ne obstaja

Osebni podatki so
zavarovani v skladu s

uničenju dokumentov ali ob njihovem

Pravilnikom o varstvu

izločanju, če niso na podlagi zakona, ki osebnih podatkov Občine

74. a člen Zakona o državni upravi, 92. in

podatki so odvisni od

podatki so odvisni od posameznega

93. člen Uredbe o upravnem poslovanju

posameznega postopka

postopka

Ajdovščina

območju občine Ajdovščina

Pripadniki sistema zaščite,
reševanja in pomoči v Občini
Ajdovščina

Ime in priimek, društvo/organizacija, tel. št.

Občinski štab civilne zaščite, imenovani pripadniki
sil CZ

zavarovani v skladu s
Ne obstaja

Trajno

pravica do omejitve obdelave

postopki po uradni
dolžnosti, ostali postopki-

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

npr.izvajanje investicij in

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

drugih aktivnosti pri
realizaciji proračuna in NRP

Osebni podatki so
Za potrebe izvajanja zaščite in reševanja na

dostopa, pravica do popravka,

pošti (navadna in e-pošta),

opredeljeni kot arhivsko gradivo.

Evidenca pripadnikov sil zaščite in reševanja

Ne obstaja

Vloge strank osebno in po

trajno, arhivsko gradivo. Osebni
podatki se iz evidence izbrišejo ob

ureja arhivsko gradivo in arhive,

pravica do informiranja, pravica do
Ne

prostore

Ajdovščina

Evidenca dokumentarnega gradiva - splošni opis (na

datum in čas
vstopa/izstopa v uradne

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine
Ajdovščina

98. člen Zakon o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami (UL RS, št. 51/06, 97/10)
in 6. člen Zakona o gasilstvu (UL RS, št.
113/05)

Ne obstaja

Ne

Organi, institucije, podjetja,
posameznik

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Zakon o lokalni samoupravi in Statut
Občine Ajdovščina, Zakon o integriteti in
preprečevanju korupcije, Zakon o
dohodnini, Zakon o evidencah na področju
Poročanje podatkov Komisiji za preprečevanje
Evidenca o članih občinskega sveta, njegovih delovnih

korupcije, plačilo sejnin in drugih obveznosti,

teles ter nadzornega odbora

vodenje evidenc s področja dela in socialne
varnosti

Člani občinskega sveta,
nadzornega odbora in člani

Kontaktni podatki, davčna številka, bančni podatki, podatek o zaposlitvi

javni organi

Ne obstaja

Trajno

delovnih teles, ki niso funkcionarji

Osebni podatki so

dela in socialne varnosti, Zakon o

zavarovani v skladu s

pokojninskem in invalidskem zavarovanju,

Pravilnikom o varstvu

Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje

osebnih podatkov Občine

funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih

Ajdovščina

na drugih podlagah članom delovnih teles

Sklepi OS, podpisana
Ne obstaja

Ne

evidenca o članih OS, NO in
drugih članov odborov, ki

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

niso funkcionarji

občinskega sveta, članom drugih občinskih
organov in članom svetov krajevnih
skupnosti ter povračilih stroškov v Občini
Ajdovščina
154. člen Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS,
št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN,

Evidenca subvencij za stroške stanovanjskega kredita

Izplačevanje subvencij za stanovanjski kredit in
vodenja evidence izplačanih subvencij

Vlagatelji, ki najemajo stanovanjski
kredit in oddajo vlogo za
subvencioniranje

Ime in priimek, naslov, sklop, prijavljena vsebina, točke, znesek kredita,
dohodek družine, znesek subvencije – za potrebe odločanja o razdelitvi
sredstev in objave prejemnikov sredstev na spletni strani (objava samo: sklop,

Ne obstaja

Ne obstaja

10 let

prejemnik in znesek subvencije)

Osebni podatki so

45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11

zavarovani v skladu s

– odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF), 11. člen

Pravilnikom o varstvu

Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere

osebnih podatkov Občine

in stroškov najetih stanovanjskih kreditov

Ajdovščina

občanov Občine Ajdovščina (Ur. l. RS, št.

pravica do informiranja, pravica do
Ne obstaja

Ne

Vloga, javne evidence

Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

22/2017)
30. člen Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev (UL RS, št. 62/10, 40/11,
40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 3/13-ZŠolPre1, 14/13, 56/13-ZŠtip-1, 99/13, 46/141. Državljani Republike Slovenije in

ZŠolPre-1A in 14/15-ZUUJFO), 6. člen, 30.

tujci, ki imajo dovoljenje za stalno

člen - Zakona o zdravstvenem varstvu in

prebivanje, ki jim je po zakonu, ki
ureja uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev, priznana pravica do
Evidenca upravičencev do plačila obveznega

Za potrebe izplačevanja prispevka za obvezno

zdravstvenega zavarovanja

zdravstveno zavarovanje in vodenja evidence

plačila prispevka za obvezno
zavarovanje. 2. Otroci do 18. leta
starosti, ki se šolajo in niso
zavarovani kot družinski člani, ker
njihovi starši ne skrbijo za njih

1. Ime in priimek, davčna številka, številka odločbe, datum in veljavnost

Osebni podatki so

odločbe (opomba: uvoz podatkov iz Distribucijskega modula MDDSZ v mrežno
aplikacijo ZZO; izdane odločbe CSD)
2. Kontaktni in ID podatki otroka, kontaktni podatki staršev/skrbnikov otroka,

Javni organi

Ne obstaja

10 let

rojstni datum staršev/skrbnikov otroka, socialna slika družine (opomba:
spisovna evidenca – podatki CSD)

zdravstvenem zavarovanju (UL RS, št. 72/06

Da - ime in priimek otroka, podatki o

– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 –

prebivališču otroka (stalnem, začasnem),

ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11,

EMŠO otroka, davčna številka otroka,

zavarovani v skladu s
ime in priimek staršev otroka, podatki o
40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13,
Da, zakonska podlaga:
Pravilnikom o varstvu
prebivališču staršev otroka, rojstni datum
99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C,
izvajanje zdravstvenega varstva
osebnih podatkov Občine 111/13 – ZMEPIZ-1 in 95/14 – ZUJF-C) + 21.
staršev otroka, podatki o skrbniku
Ajdovščina
otroka, podatki o prebivališču skrbnikov
točka prvega odstavka 15. člena, 24. točka

oziroma ker starši ne izpolnjujejo

prvega odstavka 15. člena, 18. člen Zakona

otroka, socialna slika družine (opomba:

o dohodnini (Ur. l. RS, št. 13/11 – uradno

spisovna evidenca – podatki CSD)

pogojev za vključitev v obvezno

prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12,

zavarovanje.

30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 –

Uvoz iz evidence Distribucijski modul

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14,
23/15, 55/15, 63/16 in 69/17), Zakon o
evidencah na področju dela in socialne
Osebni podatki so
Evidenca enkratnih pomoči in pogrebnih stroškov

Za potrebe enkratne denarne pomoči, plačila
pogrebnih stroškov in vlaganja terjatve na sodišče

Kontaktni podatki pokojnega, datum rojstva in datum smrti, EMŠO, podatki o
Vlagatelj, pokojni

premoženjskem stanju, socialna slika pokojnega, višina pomoči + kontaktni

Javni organ, pogrebni zavod, sodišče

Ne obstaja

10 let

podatki vlagatelja, njegova davčna številka, bančni podatki in socialna slika

Zakona o pogrebni in pokopališki

Pravilnikom o varstvu

dejavnosti (UL RS, št. 62/2016) in 16. člen

osebnih podatkov Občine

Odloka o socialnih in drugih pomočeh v

Ajdovščina

občini Ajdovščina

Osebni podatki so
Evidenca podeljenih štipendij in izjemnih nagrad

Izplačilo štipendije/denarne nagrade vlagateljem,

Vlagatelji, ki kandidirajo na javni

ki kandidirajo na javnem pozivu

poziv

Kontaktni podatki fizične ali pravne osebe, ID in bančni podatki, namen in
višina dodeljenih sredstev za denarno nagrado, učni uspeh, dohodek na

zavarovani v skladu s
Ne obstaja

Ne obstaja

10 let

družinskega člana, smer šolanja

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine
Ajdovščina
Osebni podatki so

Evidenca o enkratni denarni pomoči za novorojence

Za potrebe odločanje o dodelitvi in izplačilu

Starši s stalnim prebivališčem v

Podatki o novorojencu (ime in priimek, rojstni datum, naslov, državljanstvo);

enkratne denarne socialne pomoči staršem ob

Občini Ajdovščina, ki zaprosijo za

podatki o starših (ime in priimek, rojstni datum, naslov, državljanstvo, davčna

rojstvu otroka in vodenje evidence o tem

nadomestilo ob rojstvu otroka

številka, številka TRR vlagatelja - enega od staršev)

Ne obstaja

Ne obstaja

5 let

varnosti
Zakon o lokalni samoupravi, 16. člen

zavarovani v skladu s

Vloga stranke, CSD
Ne

Ne

posreduje zahtevek/mnenje

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

na občino za upravičenca

pravica do omejitve obdelave

21. člen Zakona o lokalni samoupravi, Odlok
o proračunu, 16. člen Pravilnika o
štipendiranju ter nagradah za izjemne

dostopa, pravica do popravka,

pravica do informiranja, pravica do
Ne obstaja

Ne

Vloga stranke - pisno

Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

dosežke in uspehe dijakov in študentov
21. člen Zakona o lokalni samoupravi in 5.

zavarovani skladno s

člen Odloka o enkratni denarni pomoči za

Pravilnikom o varstvu

novorojence v Občini Ajdovščina (Ur. l. RS,

osebnih podatkov Občine

št. 36/2003)

Da - ime in priimek novorojenca, stalno
Ne obstaja

prebivališče, EMŠO in datum ter kraj

pravica do informiranja, pravica do
Vloga stranke - pisno

Ne

Ne obstaja

rojstva novorojenca

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Ajdovščina
Osebni podatki so
Evidenca pobud za spremembo namenske rabe prostora

Priprava in spremembe prostorskega akta

Pobudniki za spremembno
prostorskega akta

zavarovani v skladu s
Kontaktni podatki, parcelna št. in k.o., namen predlagane spremembe

pogodbeni obdelovalec

Ne obstaja

5 let po sprejemu prostorskega akta

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine
Ajdovščina

Zakon o lokalni samoupravi in Zakon o
urejanju prostora (UL RS, št. 61/17),56. člen
Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2)
(Uradni list RS, št. 61/17) - OBVEZNA

Ne obstaja

Ne

pripomba in predlog
posameznika

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Privolitev stranke za objavo na podlagi 5.
odstavka 56. člena ZUreP-2

Osebni podatki so
Evidenca pripomb in predlogov javnosti v okviru javne
razgrnitve posameznih prostorskih načrtov

Posamezniki, ki podajo pripombo v
Priprava in uveljavitev prostorskega akta

času javne razgrnitve prostorskega

Kontaktni podatki, parcelna št. s k.o., pripomba

pogodbeni obdelovalec

Ne obstaja

5 let po sprejemu prostorskega akta

akta

zavarovani v skladu s

Zakon o lokalni samoupravi in 56. člen

Pravilnikom o varstvu

Zakona o urejanju prostora (UL RS, št.

osebnih podatkov Občine

61/17) - začetek veljavnosti 1.6.2018

pravica do informiranja, pravica do
Ne obstaja

Ne

Pripomba posameznika

Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Ajdovščina
87. člen Stanovanjski zakon (Uradni list RS,

Evidenca najemnikov neprofitnih stanovanj

Vodenje evidence najemnikov neprofitnih

Fizične osebe / občani, ki so

Kontaktni in ID podatki, državljanstvo, lokacija in številka stanovanja, višina

stanovanj in zaračunavanje obratovalnih stroškov

najemniki

najemnine, leto vselitve

pogodbeni obdelovalec (upravnik)

Ne obstaja

Trajno

Osebni podatki so

št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN,

zavarovani v skladu s

45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11

Pravilnikom o varstvu

– odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl.

osebnih podatkov Občine

US in 27/17) , Pravilnik o dodeljevanju

Ajdovščina

neprofitnih stanovanj občine Ajdovščina v

Ne

Da (ime in priimek, EMŠO), zaradi izdaje
soglasja k prijavi stalnega bivališča

pravica do informiranja, pravica do
Vloga občana - pisno

Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

najem (Ur. glasilo OA, št. 11/1997, 3/2001)

99. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni
Osebni podatki so
Evidenca sofinanciranja institucionalnega varstva

Za namen plačila izvedenih soc. varstvenih storitev

Za namen plačila izvedenih soc.

Ime in priimek, naslov, emšo, institucija, mesečni znesek oskrbe, opomba glede

- oskrba

varstvenih storitev "oskrba IV"

prepovedi omejitve in obremenitve premoženja – interna uporaba

Ne obstaja

Ne obstaja

10 let

list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno

zavarovani v skladu s

besedilo, 23/07 - popr., 41/07 - popr.,

Pravilnikom o varstvu

61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12,

osebnih podatkov Občine

39/16, 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ, 29/17,

Ajdovščina

54/17 in 21/18 - ZNOrg), 30.a člen Zakona

Da (zdravstveni)

Ne

odločba CSD; distribucijski
modul MDDSZ

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
99. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 23/07 - popr., 41/07 - popr.,

Evidenca sofinanciranja pomoči na domu

Za namen plačila izvedenih soc. varstvenih storitev Fizične osebe / občani, ki koristijo
"pomoč na domu"

pomoč na domu

Ime in priimek, naslov, mesečno število ur, izvajalec pomoči na domu evidenco nam pošiljata izvajalca javne službe, interna uporaba

Pogodbeni obdelovalec

Ne obstaja

10 let

Osebni podatki so

61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 57/12,

zavarovani v skladu s

39/16, 52/16 - ZPPreb-1, 15/17 - DZ, 29/17,

Pravilnikom o varstvu

54/17 in 21/18 - ZNOrg), Odlok o

osebnih podatkov Občine

organizaciji in izvajanju socialno varstvene

Ajdovščina

storitve pomoč družini na domu na

Da (zdravstveni)

Ne

odločba CSD; distribucijski
modul MDDSZ

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

območju Občine Ajdovščina (Ur. l. RS,
41/2014), Pogodba o izvajanju socialno
varstvene storitve "pomoč na domu"
Osebni podatki so
Evidenca sofinanciranja družinskih pomočnikov

Vodenje evidence družinskih pomočnikov in

Fizične osebe / občani, ki koristijo

stroškov iz tega naslova

pomoč in družinski pomočniki

Ime in priimek družinskega pomočnika, invalidne osebe, zavezanca za plačilo,
višina doplačil – interna uporaba, za pripravo proračuna,

zavarovani v skladu s
Ne

Ne obstaja

10 let

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine
Ajdovščina

Evidenca o najemnih in sorodnih razmerjih za zemljišča v

Oddajanje v najem in zakup, izdajanje računov,

lasti Občine Ajdovščina

spremljanje veljavnosti pogodb, zasedenost

Fizične osebe

Kontaktni in ID podatki

Ne

Ne obstaja

Trajno

99. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo,
23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre,
62/10 - ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 - ZPPreb-1,
15/17 - DZ, 29/17, 54/17 in 21/18 - ZNOrg)

Osebni podatki so

Zakon o stvarnem premoženju države in

zavarovani v skladu s

samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS,

Pravilnikom o varstvu

št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14,

osebnih podatkov Občine

90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15 in

Ajdovščina

11/18)

Da (zdravstveni)

Ne

odločba CSD; distribucijski
modul MDDSZ

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

pravica do informiranja, pravica do
Ne obstaja

Ne

Vloga - pisno

Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Evidenca o najemnih in sorodnih razmerjih za poslovne
stavbe in poslovne prostore v lasti Občine Ajdovščina

Oddajanje v najem, spremljanje veljavnosti
pogodb, zasedenost / poslovni subjekti in fizične

Fizične osebe

Kontaktni in ID podatki

Pogodbeni obdelovalec

Ne obstaja

Trajno

osebe

Osebni podatki so

Pogodba, Zakon o stvarnem premoženju

zavarovani v skladu s

države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Pravilnikom o varstvu

(Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-

osebnih podatkov Občine

1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 –
ZUUJFO, 76/15 in 11/18)

Ajdovščina

pravica do informiranja, pravica do
Ne obstaja

Ne

Vloga - pisno

Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

216. in 217. člen Zakona o urejanju prostora
(Ur. l. RS, št. 61/17), 17. člen Uredbe o
vsebini programa opremljanja stavbnih
Osebni podatki so
Evidenca odločb o odmeri komunalnega prispevka

Odmera komunalnega prispevka na vlogo stranke

Fizične osebe, ki so zavezanci za

Kontaktni in ID podatki investitorja, podatki pooblaščenca (ime in priimek,

oziroma po uradni dolžnosti

plačilo kom. prispevka

naslov, telefon), parc. št., k.o., št. objekta, DST SID objekta, SID objekta

zavarovani v skladu s
Javni organ

Ne obstaja

10 let

zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07), 7. čl. Pravilnika
o merilih za odmero komunalnega

Pravilnikom o varstvu

prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07), Odlok o

osebnih podatkov Občine

programu opremljanja stavbnih zemljišč in

Ajdovščina

pravica do informiranja, pravica do
Ne obstaja

Ne

Vloga, javne evidence

Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje občine Ajdovščina (Ur. l. RS, št.
38/2017
216. in 217. člen Zakona o urejanju prostora
(Ur. l. RS, št. 61/17), 17. člen Uredbe o
vsebini programa opremljanja stavbnih

Fizične osebe - lastiki obstoječih
Evidenca podeljenih subvencij v postopku odmere

Dodelitev subvencije v postopku odmere

objektov, ki ob izgradnji novega

komunalnega prispevka - po uradni dolžnosti

komunalnega prispevka

javnega omrežja postanejo
zavezanci za plačilo kom. prispevka

Osebni podatki so
Ime in priimek/naziv, naslov/sedež, EMŠO/matična številka, davčna številka,
podatki o lastništvu zemljišča ali objekta, delež lastništva, podatki o

zavarovani v skladu s
Javni organ

Ne obstaja

10 let

odmerjenem komunalnem prispevku, višina subvencije – interna uporaba

zemljišč (Ur. l. RS, št. 80/07), 7. čl. Pravilnika
o merilih za odmero komunalnega

Pravilnikom o varstvu

prispevka (Ur. l. RS, št. 95/07), Odlok o

osebnih podatkov Občine

programu opremljanja stavbnih zemljišč in

Ajdovščina

pravica do informiranja, pravica do
Ne obstaja

Ne

Vloga

Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje občine Ajdovščina (Ur. l. RS, št.
38/2017

Evidenca podeljenih subvencij za mlade v postopku

Dodelitev subvencije za mlade, ki so zavezanci za

odmere komunalnega prispevka

plačilo kom. prispevka

Fizične osebe, ki so zavezanci za
plačilo kom. prispevka in zaprosijo
za subvencijo

Osebni podatki so

Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, rojstni podatki, podatki o
lastništvu zemljišča ali objekta, delež lastništva, podatki, ki se nanašajo na
družinske člane, podatki o odmerjenem komunalnem prispevku, višina

zavarovani v skladu s
Ne obstaja

Ne obstaja

10 let

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine

subvencije – interna uporaba

Ajdovščina

21. člen ZLS, 2. člen Odloka o
subvencioniranju komunalnega prispevka za
mlade in mlade družine v Občini

Ne obstaja

Da (ime in priimek, rojstni datum, naslov)

Vloga, javne evidence CRP

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Ajdovščina (Ur. l. RS, št. 38/2017)
21. člen ZLS, Zakon o integriteti in
preprečevanju korupcije, Zakon o
dohodnini, Zakon o evidencah na področju

Osebni podatki so
Podatki o članih svetov krajevnih skupnosti

Plačilo sejnin in drugih obveznosti

Izvoljeni člani svetov

Ime in priimek, naslov bivališča, datum rojstva, ID podatki, izobrazba,
stranka/lista

zavarovani v skladu s
Javni organ

Ne obstaja

Arhivsko

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine
Ajdovščina

dela in socialne varnosti, 18. člen Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje
funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih

Poročilo Občinske volilne
Ne obstaja

Ne

na drugih podlagah članom delovnih teles

komisije in potrdilo o
izvolitvi, izpolnjen obrazec s

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

kontaktnimi podatki

občinskega sveta, članom drugih občinskih
organov in članom svetov krajevnih
skupnosti ter o povračilih stroškov v Občini
Ajdovščini, 6. f člen GDPR

Osebni podatki so
Podatki o članih volilnih odborov

Izvedba lokalnih volitev in referendumov in
izplačilo nadomestila

Kandidati za člane volilnih odborov

Kontaktni podatki, EMŠO, davčna številka, podatki o TRR

Javni organ (FURS, Zavod RS za zaposlovanje,
ZZZS)

Ne obstaja

Arhivsko/za namen izplačila (bančni
podatki in davčna) 5 let

zavarovani v skladu s
Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine

Politične stranke, druge
peti odst. 45. a člena Zakona o lokalnih
volitvah

Ne obstaja

Ne

Urejanje pravic in obveznosti delavcev iz
službenih poteh

Ime in priimek, datum prihoda in odhoda na delo ter drugi izhodi za

delovnega razmerja in uveljavljanje pravic iz
sistema socialnega zavarovanja in socialnega

dopusta, bolniška odsotnost, službena pot, starševski dopust (dopust na nego

pogodbeni obdelovalec

Ne obstaja

10 let

zavarovani v skladu s

Zakon o evidencah na področju dela in

Pravilnikom o varstvu

socialne varnosti (UL RS, št. 40/06), 18. člen;
interni pravilnik

varstva, zagotavljanje statističnega spremljanja ter

in varstvo otroka/porodniški/očetovski dopust), nadure - odrejanje, realizacija,

osebnih podatkov Občine

za potrebe inšpekcijskega; izplačilo nadurnadzora

za izplačilo

Ajdovščina

s področja varnosti in zdravja pri delu, vodenje

Ime in priimek, datum opravljenega zdravstvenega pregleda, trajanje
Zaposleni

evidence

veljavnosti zdravstvenega pregleda in datum naslednjega zdravstvenega

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

pravica do informiranja, pravica do
Ne obstaja

Ne

pogodbeni obdelovalec (zdravstveni dom)

Ne obstaja

Trajno

pregleda, omejitve

zavarovani v skladu s

Pogodba, 11. člen ZDR-1, 36. člen Zakona o

Pravilnikom o varstvu

varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št.

osebnih podatkov Občine

43/11)

lastni podatki, pogodba

Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Osebni podatki so
Urejanje pravic delavcev in obveznosti delodajalca
Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih

Privolitev posameznika

Osebni podatki so

posamezni delovni dan, vrsta odsotnosti za posamezne delovne dni, koriščenje
Zaposleni

pravica do informiranja, pravica do
Ne

soglasje kandidatov

Ajdovščina

Evidenca o prisotnosti na delovnem mestu, nadurah in

organizacije občanov v
občini ter občani; izjava in

Zaposleni, ki v ambulanti
Da (zdravstveni), zakonska
podlaga

Ne

izpolni vprašalnik in
zdravstvena kartoteka

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

zaposlenega

Ajdovščina

Osebni podatki so
Evidenca s področja varnosti in zdravja pri delu v OA

Usposabljanje zaposlenih; urejanje pravic delavcev
in obveznosti

zavarovani v skladu s
Zaposleni

Ime in priimek, datum opravljenega usposabljanja

Pogodbeni obdelovalec

Ne obstaja

Trajno

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list
RS, št. 43/11)

pravica do informiranja, pravica do
Da; zakonska podlaga

Ne

lastni podatki

Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Ajdovščina

Uveljavljanje pravic iz sistema socialnega
zavarovanja in socialnega varstva; za obračun plač
Evidenca družinskih članov zaposlenih

in nadomestil plač (upoštevaje medletne olajšave
za VDČ); za sklep o letnem dopustu, uveljavljanje

Osebni podatki so
Posamezni zaposleni in njihovi
družinski člani

zavarovani v skladu s
Kontakni in ID podatki

Javni organ (FURS, ZZZS)

Ne obstaja

Trajno

osebnih podatkov Občine

olajšave za dohodnino

Ajdovščina

Urejanje pravic iz dela, ki izhajajo iz plač,
Evidenca o plačah in drugih mesečnih izplačilih

nadomestil plač, uveljavljanje pravic iz sistema
socialnega zavarovanja ipd., za uveljavljanje

Pravilnikom o varstvu

Osebni podatki so

Kontaktni in ID podatki, datum in kraj rojstva, državljanstvo, podatki o plačah in
Zaposleni

nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca, podatki o drugih stroških dela,

Javni organ (FURS, ZZZS, Zavod RS za

podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega

zaposlovanje, ZPIZ, AJPES ipd)

inšpekcijskega nadzora

delavca, bančni podatki

a) urejanje pravic in obveznosti delavcev iz

tujini), podatki o izobrazbi, ali je delavec invalid (in kategorija invalidnosti), ali je

delovnega razmerja,

delavec delno upokojen, ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem

zavarovani v skladu s
Ne obstaja

Trajno

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine
Ajdovščina

Pogodba, 11. člen ZDR-1, 16. člen Zakona o
evidencah s področja dela in socialne
varnosti + osebna privolitev, ker

Ne obstaja

Da - ime in priimek, prebivališče, davčna

Zaposleni sam posreduje

številka, EMŠO

podatke

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

Pogodba, 11. člen ZDR-1, 48. člen ZDR-1,
16. in 17. člen Zakon o evidencah na
področju dela in socialne varnosti (UL RS, št.

Pogodba o zaposlitvi,
Ne obstaja

Ne

40/06)

podpisana izjava, bančna
kartica, osebni dokument,

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

posameznik sam posreduje podatke

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

potrdilo uradne osebe

Kontaktni podatki (ime in priimek, naslov stalnega in začasnega prebivališča, IDidentifikatorji (davčna, EMŠO), kraj rojstva, država rojstva (če je kraj rojstva v

Evidenca o zaposlenih delavcih

b) uveljavljanje pravic iz sistema socialnega
zavarovanja in socialnega varstva,

Zaposleni

Pogodba, 11. člen Zakona o delovnih
Osebni podatki so

delodajalcu (njegovi kontaktni podatki); podatki o sklenjeni pogodbi o

Javni organ (ZPIZ, FURS, Zavod RS za

zaposlitvi (datum sklenitve pogodbe, datum nastopa dela, vrsta sklenjene

zaposlovanje, ZZZS)

c) zagotavljanje statističnega spremljanja ter za

pogodbe; razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, poklic,

potrebe inšpekcijskega nadzorstva

tedenski fond ur, razporeditev delovnega časa); podatek o tem, ali pogodba o

zavarovani v skladu s
Ne obstaja

Trajno

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine
Ajdovščina

zaposlitvi vsebuje konkurenčno klavzulo; podatki o prenehanju pogodbe o

razmerjih (UL RS, št. 21/13, 78/13 – popr.,
47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in
15/17 – odl. US), 13. člen Zakona o
evidencah na področju dela in socialne

Podpisana izjava, bančna
Ne obstaja

Ne

kartica, osebni dokument,

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

potrdilo uradne osebe

varnosti (UL RS, št. 40/06), Zakon o javnih

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

uslužbencih in Zakon o sistemu plač v
javnem sektorju

zaposlitvi (datum in način prenehanja)

Osebni podatki so
Evidenca posameznikov, ki se prijavijo na e-novice preko
spletne strani občine

Obiskovalci občinske spletne strani,
Obveščanje zainteresirane javnosti o delu občine ki želijo prejemati obvestila o novih

zavarovani v skladu s
Ime in priimek, naslov e-pošte

Pogodbeni obdelovalec

Ne obstaja

Do odjave

objavah na obč. spletni strani

Pravilnikom o varstvu

privolitev

Ne obstaja

Ne

Ne obstaja

Ne

Prijava posameznika

Ne

Ne obstaja

Ne

Ne obstaja

osebnih podatkov Občine
Ajdovščina

Osebni podatki so
Zaposleni, ki jim je župan s
Evidenca uporabe mobilnih telefonov

Plačilo stroškov in kontrola porabe

sklepom odobril dodelitev
službenega mobilnega telefona

Ime in priimek zaposlenega, mobilna številka, datum rojstva, davčna št.

A1 Slovenija d.d.

Ne obstaja

Do preklica uporabe službenega
telefona

zavarovani v skladu s
Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine
Ajdovščina

6.1 f člen GDPR, 3. odstavek 8. člen ZVOP-2
in 43. člen ZDR; interni pravilnik

Interni pravilnik in
sistemizacija

pravica do informiranja, pravica do
dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

31. člen Gradbenega zakona (Ur. list RS,
Osebni podatki so

Ime in priimek/naziv, naslov/sedež, datum vloge, lokacija zemljišča (številka
Evidenca projektnih pogojev in mnenj za gradnjo v
varovalnem pasu občinskih cest

Za potrebe izdaje projektnih pogojev in mnenj

Vlagatelji vlog

parcele in katastrska občina), velikost gradbene parcele, lega in velikost
objekta, opremljenost s komunalnimi objekti in napravami – zakonska

zavarovani v skladu s
Javni organ

Ne obstaja

5 let

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine

obveznost

Ajdovščina

št.61/17 in 72/17), 97. in 99. člen Zakona o
cestah (Ur. list RS, št. 109/10, 48/12, 46/15
in 10/18), 21. člen Odlok o občinskih cestah
v OA (Ur. l. RS, št. 106/12, 9/16, 27/17),

Ne obstaja

Ne

Vloga posameznika
osebno, po pošti ali e-pošti

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Odlok o PUP (Ur. glasilo št. 1/98, Ur. list RS,
št. 96/04, 92/05, 108/06, 45/08, 19/09, 9/11,
100/11 in 14/12)

Osebni podatki so
Evidenca izdanih potrdil o namenski rabi zemljišča

Za potrebe izvedbe pravnega posla, vezanega na
spremembo lastništva nepremičnine

Vlagatelji vlog

Ime in priimek, naslov, datum vloge, parcelna št. in k.o.

Pogodbeni obdelovalec

Ne obstaja

5 let

zavarovani v skladu s

105. člen Zakona o prostorskem

Pravilnikom o varstvu

načrtovanju, ZUREP-2 (Uradni list RS, št.

osebnih podatkov Občine

61/2017), Odlok o PUP v OA

Ne obstaja

Ne

Vloga posameznika
osebno, po pošti ali e-pošti

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Ajdovščina

Osebni podatki so
Evidenca izdanih potrdil o pogojih za spreminjanje
parcelne meje

zavarovani v skladu s
Za potrebe gradenj

Vlagatelji vlog

Ime in priimek, naslov, datum vloge, parcelna št. in k.o.

Ne obstaja

Ne obstaja

10 let

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine
Ajdovščina

186. in 187. člen ZUREP-2 (Uradni list RS, št.
61/2017), Odlok o PUP (Ur. glasilo OA, št.
1/1998, ULRS 92/2005, 108/2006, 45/2008,

Ne obstaja

Ne

Vloga posameznika
osebno, po pošti ali e-pošti

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

19/2009, 100/2011, 14/2012)

Osebni podatki so
Evidenca izdanih lokacijskih informacij za namen gradnje
objektov oziroma izvajanja drugih del na zemljišči ali
objektih

za pridobivanje podatkov o nameravanih
gradnjah v občini

zavarovani v skladu s
Vlagatelji vlog

Ime in priimek, naslov, datum vloge, parcelna št. in k.o.

Pogodbeni obdelovalec

Ne obstaja

10 let

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine

259. in 261. člen ZUREP-2 (Uradni list RS, št.
61/2017)

Ne

Ne

Vloga posameznika
osebno, po pošti ali e-pošti

pravica do informiranja, pravica do
Ne

zakon

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Ajdovščina
Osebni podatki so

Za potrebe izvedbe pravnega posla, vezanega na
Evidenca izdanih izjav o uveljavljanju predkupne pravice

spremembo lastništva nepremičnine in izdaja

občine

potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice

Kontaktni podatki vlagatelja, podatki o zemljišču oz. nepremičnin (vrsta
Vlagatelji vlog

nepremičnine, parc. št. in k.o., velikost, cena nepremičnine (€/m2 in skupni

zavarovani v skladu s
Ne obstaja

Ne obstaja

5 let

znesek v €))

občine

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine
Ajdovščina

189. člen ZUREP-2 (Ur. l. RS, št. 61/2017);
Odlok o območjih predkupne pravice
Občine Ajdovščina na nepremičninah (Ur. l.

Ne

Ne

Vloga posameznika, po
pošti

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

RS, št. 33/2003)
Zakon o lokalni samoupravi (UL RS, št.
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –

Evidenca upravičencev do povrnitve stroškov prevoza

Preverba upravičenosti dodelitve pravice, izračun,

učencev s posebnimi potrebami

izdaja odločbe in povračilo stroškov prevoza

Občani Občine Ajdovščina - starši
oz. skrbniki učencev s posebnimi

Kontaktni in ID podatki starša oz. skrbnika in učenca s posebnimi potrebami

potrebami

pogodbeni obdelovalec, OŠ Danila Lokarja
(prilagojeni program) in Cirius Vipava

Ne obstaja

10 let

Osebni podatki so

ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 56. člen Zakona

zavarovani v skladu s

o osnovni šoli (UL RS, št. 81/06 – uradno

Pravilnikom o varstvu

prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11,

osebnih podatkov Občine

40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K),

Ajdovščina

Pravilnik o povračilu stroškov šolskih

Da

Da - ime in priimek, prebivališče, davčna

Vloga starša oz. skrbnika

številka in EMŠO učenca s posebnimi

učencev s posebnimi

potrebami

potrebami

Ne obstaja

Posameznik

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

prevozov oseb s posebnimi potrebami (Ur.
l. RS, št. 53/2015)

Osebni podatki so

osebno ime, EMŠO, davčna številka, funkcija oz. položaj, naslov stalnega
Evidenca župana, podžupana, direktorja občinske uprave,

Ugotavljanja zavezancev za poročanje o

oseb, odgovornih za javna naročila

premoženjskem stanju, ki se sporočajo KPK

Funkcionarji in zaposleni

bivališča, datum nastopa oz. prenehanja funkcije ali položaja - za namene
ugotavljanja zavezancev za poročanje o premoženjskem stanju, ki se sporočajo

Javni organ (KPK)

Ne obstaja

Trajno

KPK

Evidenca daril

uslužbence

zaposleni

in okoliščine za izročitev datila, datum izročitve darila, ime javnega uslužbenca,
kateremu je bilo darilo izročeno, čigava last je postalo darilo, skupna vrednost

svetov krajevnih skupnosti

javna objava v postopku izvedbe volitev

posamezniki, ki kandidirajo na
lokalnih volitvah

osebnih podatkov Občine

69/11 – UPB)

Osebni podatki so
zavarovani v skladu s
Javni organ (KPK)

Ne obstaja

5 let

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine

daril javnega uslužbenca, prejetih od iste osebe

Podatki o kandidatih za člane občinskega sveta, župane in

5. odst. 41. člena Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS št.

Ajdovščina

Kontaktni (naslov stalnega/začasnega prebivališča, če je državljan druge države

Osebni podatki so

članice EU in nima prijavljenega stalnega prebivališča v RS), rojstni podatki,

zavarovani v skladu s

podatki o izobrazbi, ime in priimek ter naslov stalnega prebivališča

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Ajdovščina

ime, priimek, funkcija, naslov darovalca, darilo, ocenjena vrednost darila, razlog
poročanje KPK, nadzor omejitev za javne

zavarovani v skladu s
Pravilnikom o varstvu

Javni organ (MJU programska oprema)

Ne obstaja

Arhivsko

Pravilnikom o varstvu

predstavnika kandidature oz. liste kandidatov, če je državljan druge države

osebnih podatkov Občine

članice

Ajdovščina

Tretji odst. 34. člena Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS št.
69/11 – UPB), 9. člen Uredbe o omejitvah in
dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s

Ne

Ne obstaja

Funkcionar oziroma
zaposleni

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

sprejemanjem daril (Uradni list RS, št. 58/03,
56/15)

60. in 72. člen Zakona o volitvah v državni
zbor (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno
prečiščeno besedilo, 54/07 - odl. US, 35/14 -

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

kandidatura posameznika

Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

odl. US in 23/17)
1. člen Zakona o dostopu do informacij

število vloženih zahtev, število ugodenih zahtev, število zavrnjenih zahtev,

Osebni podatki so

število vloženih pritožb in izdanih odločb po pritožbah, število sproženih
Evidenca zahtev za dostop do informacij javnega značaja

izdelava letnega poročila informacijskemu

vlagatelji vloge za informacijo

upravnih sporov zoper dokončne odločbe, število in seznam prejetih sodnih

pooblaščencu in objava na spletni strani občine

javnega značaja

odločb, s katerimi je bilo ugodeno tožbi prosilca, skupno število zbirk podatkov

zavarovani v skladu s
Javni organ (iP)

Ne obstaja

10 let

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine

in seznam zbirk podatkov, ki pomenijo odprte podatke za namen ponovne

Ajdovščina

uporabe.

javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 - uradno
prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2,
23/14 - ZDIJZ-C, 50/14 - ZDIJZ-D, 19/15 odl. US, 102/15 - ZDIJZ-E in 7/18), 27. člen

Ne

Ne

Vloga posameznika
osebno, po pošti ali e-pošti

pravica do informiranja, pravica do
Ne

zakon

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Uredbe posredovanju in ponovni uporabi
informacij javnega značaja (Ur. l. RS št.
24/16)

Osebni podatki so
Evidenca o podeljenih priznanjih

odločanje o podelitvi, evidenca podeljenih priznanj

posamezniki, ki so prejemniki

občinskega sveta in priznanj župana

priznanja

zavarovani v skladu s
ime in priimek, naslov, kontaktni podatki, TRR

Ne

Ne obstaja

Trajno

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine

21. člen ZLS, 20. člen Odloka o priznanjih
Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 6/17)

Ne

Ne

Predlog za nagrado,
soglasje posameznika

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Ajdovščina

Osebni podatki so
Evidenca učencev, katerih pot v šolo je ogrožena zaradi
velikih zveri

zavarovani v skladu s
povračilo stroškov prevoza

učenci OŠ

Ime in priimek, naslov, ime šole, število kilometrov dom-šola

Javni organ (OŠ)

ne obstaja

10 let

Pravilnikom o varstvu

pravica do informiranja, pravica do
56. člen Zakona o osnovni šoli

Ne

Da

OŠ

Ne

Ne obstaja

osebnih podatkov Občine

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Ajdovščina

Evidenca upravičencev do subvencioniranja stroškov
šolanja dijakov programa Gimnazije na SŠ Veno Pilon

podeljevanje subvencij dijakom

dijaki SŠ Veno Pilon

Ime in priimek,rojstni datum, naslov, davčna številka, številka transakcijskega
računa

Ni zunanjih uporabnikov

Ne obstaja

10 let

Osebni podatki so

21. člen ZLS, 5. člen Pravilnika o

zavarovani v skladu s

subvencioniranju stroškov šolanja dijakov

Pravilnikom o varstvu

programa Gimnazije Srednje šole Veno

osebnih podatkov Občine

Pilon Ajdovščina (Ur. l. RS, št. 13/2017,

Ajdovščina

8/2018)

Ne

Da

Vloga dijaka, pisno po
pošti

pravica do informiranja, pravica do
Ne

pravilnik

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

215. člen v povezavi z drugim dostavkom 1.
Evidenca sofinanciranja počitniškega dela v javnih

omogočanje počitniškega dela, zagotavljanje

zavodih/javnem podjetju

proračunskih sredstev za sofinanciranje

dijaki in študenti

Ime in priimek, naslov, kontaktni podatki, rojstni podatki, ime šole/fakultete,
uspeh

Občinski javni zavodi in javno podjetje

Ne obstaja

10 let

Osebni podatki so

člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje

zavarovani v skladu s

proračuna RS (Ur. l. RS, št. 50/07, 61/08,

Pravilnikom o varstvu

99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), 10. člen

osebnih podatkov Občine

Pravilnika o postopku izvedbe javnih

Ajdovščina

razpisov v občini Ajdovščina (Ur. l. RS, št.

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne

Vloga, elektronsko

Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

82/2016)
Osebni podatki so
Seznam zaposlenih na sistemiziranih delovnih mestih v
Občinski upravi na presečni dan

seznam zaposlenih

zaposleni

ime, priimek, delovno mesto, datum zaposlitve, tip zaposlitve, naziv, izhodiščni
in končni plačilni razred, napredovanja

zavarovani v skladu s
Ni zunanjih uporabnikov

Ne obstaja

Trajno

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine
Ajdovščina

20. in 21. člen Zakona o javnih uslužbencih

Ne

Ne

Pogodbe o zaposlitvi,
sistemizacija

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Osebni podatki so
Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest v Občinski
upravi na presečni dan

zavarovani v skladu s
zasedenost delovnih mest

zaposleni

Ime, priimek, datum rojstva, delovno mesto, tip zaposlitve, naziv

Ni zunanjih uporabnikov

Ne obstaja

Trajno

Pravilnikom o varstvu

20. in 21. člen Zakona o javnih uslužbencih

Ne

Ne

Pogodbe o zaposlitvi,
sistemizacija

osebnih podatkov Občine

pravica do informiranja, pravica do
Ne

zakon

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Ajdovščina

Osebni podatki so
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih na
presečni dan

zavarovani v skladu s
struktura zaposlenih

zaposleni

Ime, priimek, naziv delovnega mesta

Ni zunanjih uporabnikov

Ne obstaja

Trajno

Pravilnikom o varstvu

20. in 21. člen Zakona o javnih uslužbencih

Ne

Ne

Pogodbe o zaposlitvi,
sistemizacija

osebnih podatkov Občine

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Ajdovščina

Osebni podatki so
Seznam pooblaščenih oseb, pristojnih za posredovanje
informacij javnega značaja

zakonska obveznost - seznam oseb
zaposredovanje informacij javnega značaja

zaposleni

Ime in priimek, izobrazba, delovno mesto, vsebina

javnost (objava na oglasni deski in na spletni
strani)

zavarovani v skladu s
Ne obstaja

Trajno

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine

9. člena Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne

lastna evidenca

Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Ajdovščina

Osebni podatki so
Seznam pooblaščenih uradnih oseb za vodenje in

zakonska obveznost - seznam oseb za vodenje v

odločanje v upravnem postopku

upravnem postopku

zaposleni

Ime in priimek, izobrazba, delovno mesto, vsebina

javnost (objava na oglasni deski in na spletni
strani)

zavarovani v skladu s
Ne obstaja

Trajno

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine

319. člen Zakona o splošnem upravnem
postopku

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne

lastna evidenca

Ne

zakon

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Ajdovščina
37. člen Zakon o varstvu pred naravnimi in
Osebni podatki so
Evidenca oškodovancev po naravnih/elementarnih

Ocenjevanje škode na stvareh po naravnih

Oškodovanci - fizične in pravne

Ime in priimek, naslov, davčna številka, telefonska številka, številka KMG-MID,

Javni organ (MOP, MORS, regijska komisija za

nesrečah

nesrečah

osebe

znesek škode, številka TRR, GERK, podatki o lokaciji in lastništvu nepremičnine

ocenjevanje škode)

zavarovani v skladu s
Ne obstaja

10 let

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine
Ajdovščina

drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06 UPB1, 97/10 in 21/18 - ZNOrg), Zakon o
odpravi posledic naravnih nesreč (Ur. l. RS,
št. 114/05 – UPB, 90/07, 102/07, 40/12 –

Ne obstaja

Ne

Vloga oškodovancev fizično

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

ZUJF in 17/14); Uredba o metodologiji za
ocenjevanje škode (Ur. l. RS, št. 67/03,
79/04, 33/05, 81/06 in 68/08)
24. člen Zakona o kmetijstvu (UL RS,

Osebni podatki so

Kontaktni in ID podatki pravne osebe, njeni bančni podatki, številka KMG-MID,
Evidenca prejemnikov državnih pomoči in pomoči DE

Razdelitev sredstev državnih pomoči in pomoči de

Kmetje – fizične osebe in pravne

višina zaprošenih in dodeljenih sredstev, namen dodeljenih sredstev, višina

MiNIMIS v kmetijstvu

minimis v kmetijstvu

osebe

upravičenih stroškov, datum odobritve in izplačila, predmet vloge, podatki o

Javni organ (MF, MKGP)

Ne obstaja

10 let

kmetiji, podatki o zemljiščih in živalih vlagatelja

št. 45/08, 57/12, 90/12 –

zavarovani v skladu s

ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17),

Pravilnikom o varstvu

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju

osebnih podatkov Občine

razvoja kmetijstva in podeželja v Občini

Ajdovščina

Ajdovščina za programsko obdobje 2015 –

Ne obstaja

Ne

Vloga posameznikov pisno

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

2020
6. člen Zakona o gostinstvu (UL RS,
št. 93/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 52/16),
Pravilnik o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska

Prijava razporeda rednega obratovalnega časa,

Osebni podatki so

izdaja soglasij za obratovanje v podaljšanem
Evidenca obratovalnih časov gostinskih obratov in kmetij

obratovalnem času, izdaja soglasij za obratovalni

Kmetje in lastniki gostinksih

Kontaktni in ID podatki gostinskega obrata, obratovalni čas, dejavnost, podatki

čas zunaj prostorov (vrt, terasa ipd.) in izdaja

obratov - fizične in pravne osebe

o subjektih iz poslovnega registra

Ne obstaja

Ne obstaja

10 let

dovoljenj za obratovanje gostinskega obrata v
podaljšanem času ob enkratnih dogodkih

dejavnost (UL RS, št. 78/99, 107/00, 30/06

zavarovani v skladu s

in 93/07), Pravilnik o merilih za določitev

Pravilnikom o varstvu

podaljšanega obratovalnega časa gostinskih

osebnih podatkov Občine

obratov in kmetij, na katerih se opravlja

Ajdovščina

gostinska dejavnost na območju občine

Vloga kmetov in lastnikov
Ne obstaja

Ne

gostinskih obratov - fizično

pravica do informiranja, pravica do
Ne

pravilnik

ali elektronsko

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Ajdovščina
- 11. in 12. člen/ prijava rednega
obratovalnega časa
- 4. in 7. člen/ obratovanje v podaljšanem
obratovalnem času
- 10. člen/enkratno podaljšanje
29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l.
RS, št. 100/05 – ZLS-UPB-1, 21/06 –

Evidenca dodeljenih državnih pomoči - za projekte
inovacij

Ime in priimek oz. naziv, naslov/sedež, davčna številka, EMŠO/matična številka,
ukrepi za razvoj gospodarstva

Podjetja in posamezniki inovatorji

telefonska številka, številka sklepa, datum sklepa, znesek dodeljenih sredstev,

Javni organ (Ministrstvo za finance)

Ne obstaja

10 let

znesek upravičenih stroškov

Osebni podatki so

odločba US RS in 14/07 – ZSPDPO), v

zavarovani v skladu s

skladu z določili Zakona o spremljanju

Pravilnikom o varstvu

državnih pomoči (Ur. l. RS, št. 37/04),

osebnih podatkov Občine

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih

Ajdovščina

sredstev za pospeševanje razvoja

pravica do informiranja, pravica do
Ne obstaja

Ne

vloga, pogodba

Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

gospodarstva v občini Ajdovščina (Ur. l. RS,
št. 34/2015, 93/2015, 38/2017),

Osebni podatki so
Evidenca prejemnikov državne pomoči za spodbujanje
zaposlovanja

ukrepi za spodbujanje zaposlovanja

Pravne osebe ter fizične osebe, na

Ime in priimek oz. naziv, naslov/sedež, davčna številka, EMŠO/matična številka,

novo zaposlene pri pravni osebi, ki

telefonska številka, številka sklepa, datum sklepa, znesek dodeljenih sredstev,

prejme državno pomoč

znesek upravičenih stroškov

pravica do informiranja, pravica do

zavarovani v skladu s
Javni organ (Ministrstvo za finance)

Ne obstaja

10 let

Pravilnikom o varstvu

Pogodba

Ne obstaja

Ne

pogodba

Ne

Ne obstaja

osebnih podatkov Občine

Za potrebe kandidiranja in imenovanja direktorjev

javnih zavodih in podjetjih

javnih zavodov in podjetij

Kandidati za direktorje in
predstavnike, direktorji in
predstavniki

Ime, priimek, naslov, tip predstavnika, pričetek in iztek mandata, (predlagatelj),

Mandatna komisija vse podatke, podatke o

javni zavod oz podjetje, kjer je direktor/predstavnik

izbranih kandidatih tudi člani OS, javni zavodi

Ne obstaja

Arhivsko

Osebni podatki so

21. a člen Zakona o lokalni samoupravi (UL

zavarovani v skladu s

RS, št. 72/93 in nad.) in posamezni akti o

Pravilnikom o varstvu

ustanovitvi javnih zavodov, 112. člen

osebnih podatkov Občine

Poslovnika Občinskega sveta Občine

Ajdovščina

Ajdovščina

Osebni podatki so
Evidenca sodnikov porotnikov

Za potrebe imenovanja sodnikov porotnikov

Kandidati za sodnike porotnike

Ime in priimek, rojstni podatki, prebivališče, kontakt: telefon, e-pošta,
pridobljena izobrazba in delovne izkušnje

zavarovani v skladu s
Javni organ - Okrožno sodišče Nova Gorica

Ne obstaja

Arhivsko

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine
Ajdovščina

Evidenca članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem

Za potrebe delovanja Sveta za preventivo in

Člani Sveta za preventivo in vzgojo

prometu

vzgojo v cestnem prometu

v cestnem prometu

Ime in priimek, zaposlitev, kontaktni podatki

Ne obstaja

Ne obstaja

Arhivsko

pravica do omejitve obdelave,
pravica do prenosljivosti podatkov

Ajdovščina

Evidenca direktorjev in predstavnikov ustanovitelja v

dostopa, pravica do popravka,

Prijave kandidatov na
Ne obstaja

Ne

in neposredno
od posameznikov

razpis

pravica do informiranja, pravica do
Ne

pravilnik

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

21. a člen Zakona o lokalni samoupravi (UL
RS, št. 72/93 in nad.), 45. člen Zakona o
sodiščih (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 –

Ne obstaja

Ne

Kandidatura posameznika
(pisna)

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13,
17/15, 23/17 – ZSSve in 22/18 – ZSICT)

Osebni podatki so

21. člen ZLS (UL RS, št. 72/93 in nad.) in 6.

zavarovani v skladu s

člen Zakona o voznikih (UL RS, št. 109/10 in

Pravilnikom o varstvu

nad.), 16. člen Statuta OA, 5. člen Odloka o

osebnih podatkov Občine

ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo c

Ajdovščina

cestnem prometu

Ne

Ne

Predlogi organizacij/strank,
soglasje posameznika

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Za potrebe delovanja komisij, ki jih imenuje župan:
Koordinacijska skupina za obravnavo vprašanja
starejših v OA, Lokalno partnerstvo za povečanja
Evidenca članov komisij, imenovanih s strani župana, ter
komisij za izvedbo javnih razpisov

Osebni podatki so

zaposlovanja mladih na lokalnem trgu dela,
Komisija za turizem, Komisija za spremljanje

zavarovani v skladu s
Člani komisij

Ime in priimek, organizacija/zaposlitev, kontaktni podatki

Ne obstaja

Ne obstaja

Trajno

Pravilnikom o varstvu

izvajanja Strategije za mlade, Lokalna skupina za

osebnih podatkov Občine

krepitev zdravja in zmanjšanje neenakosti v

Ajdovščina

pravica do informiranja, pravica do
privolitev

Ne

Ne

Sklep župana

Ne

statut, pravilnik

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

zdravju, Komisije za izvedbo javnih razpisov

98. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in

Evidenca pripadnikov sil zaščite in reševanja

Za potrebe zaščite in reševanja

posamezniki, ki delujejo v sistemu
CZ

Ime in priimek, naslov, telefonska številka

Javni organ (občinski štab CZ)

Ne obstaja

Trajno

Osebni podatki so

drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06 -

zavarovani v skladu s

UPB1, 97/10 in 21/18 - ZNOrg); Pravilnik o

Pravilnikom o varstvu

evidenci, razporejanju in pozivanju

osebnih podatkov Občine

pripadnikov civilne zaščite ter drugih sil za

Ajdovščina

zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS, št.

Podatki
Ne

Ne

društva/organizacije in

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

posameznika

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

40/09)

Osebni podatki so
Evidenca operativnih gasilcev v prostovoljnih gasilskih

Za potrebe izvajanja javne gasilske službe-

društvih

izobraževanja, zdravniški pregledi

zavarovani v skladu s
prostovoljni gasilci

Ime in priimek, naslov, EMŠO, društvo

Ne obstaja

Ne obstaja

10 let

Pravilnikom o varstvu

6. člen Zakona o gasilstvu

ne

Ne

osebnih podatkov Občine

gasilska društva,
posamezniki

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Ajdovščina

Osebni podatki so
Evidenca izdanih soglasij k izjemnim posegom za gradnjo
na kmetijskem in gozdnem zemljišču, skladno s
prostorskimi izvedbenimi akti občine

Za potrebe prostorskega načrtovanja in

investitorji posegov na kmetijskih

pridobivanje gradbenih dovoljenj

in gozdnih zemljiščih

Ime in priimek/naziv, naslov/sedež, datum vloge, lokacija zemljišča (številka
parcele in katastrska občina), namen predlagane spremembe, številka in datum
seje odbora

Javni organ (upravna enota), pogodbeni
obdelovalec

zavarovani v skladu s
ne obstaja

10 let

Pravilnikom o varstvu

pravica do informiranja, pravica do
21. člen ZLS, Odlok o PUP v OA

Ne

Ne

vloga investitorja

ne

privolitev posameznika

osebnih podatkov Občine

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Ajdovščina

Osebni podatki so
Evidenca izdanih soglasij za posek lesa na zemljiščih v

za potrebe načrtovanja gospodarjenja z lesom na

posamezniki, ki oddajo vlogo za

Ime in priimek/naziv, naslov/sedež, datum vloge, lokacija zemljišča (številka

lasti Občine Ajdovščina

nepremičninah v lasti OA

posek lesa

parcele in katastrska občina), soglasje Zavoda za gozdove Slovenije

Javni organ (Zavod za gozdove)

ne obstaja

5 let

14. člen Zakona o stvarnem premoženju

zavarovani v skladu s

države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Pravilnikom o varstvu

(Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G,

osebnih podatkov Občine

50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO,

Ajdovščina

76/15 in 11/18 – ZSPDSLS-1)

Osebni podatki so

(Ur. l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G,

zavarovani v skladu s

50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO,

Pravilnikom o varstvu

76/15 in 11/18 – ZSPDSLS-1), 97. člen

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne

vloga vlagatelja

Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

14. člen Zakona o stvarnem premoženju
države in samuopravnih lokalnih skupnosti
Evidenca izdanih soglasij za gradnjo ob parcelni meji
zemljišč v lasti Občine Ajdovščina

za potrebe načrtovanja in vzdrževanja občinskih

posamezniki, ki oddajo vlogo za

Ime in priimek/naziv, naslov/sedež, datum vloge, lokacija zemljišča (številka

cest in drugih nepremičnin s statusom javno

soglasje za gradnjo ob parcelni

parcele in katastrska občina), velikost gradbene parcele, lega in velikost

dobro ter izgradnje komunalne infrastrukture

meji

objekta, opremljenost s komunalnimi objekti in napravami

Ne obstaja

Ne obstaja

10 let

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne

vloga investoitorja

Ne

Ne obstaja

osebnih podatkov Občine Zakona o cestah (Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12,
Ajdovščina

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18)), 21. člen
Odloka o občinskih cestah v Občini
Ajdovščina (Ur. l. RS, št. 106/2012)

Osebni podatki so
Evidenca vlog za udeležbo v postopku v postopku izdaje
gradbenega dovoljenja

za potrebe pridobivanja gradbenih dovoljenj

investitorji

Ime in priimek/naziv, naslov/sedež, lokacija zemljišča (številka parcele in
katastrska občina)

zavarovani v skladu s
Javni organ (upravna enota)

Ne obstaja

Trajno

Pravilnikom o varstvu

pravica do informiranja, pravica do
54. člen ZGO-1 in podzakonskimi predpisi

Ne

Ne

vloga investitorja

Ne

zakon

osebnih podatkov Občine

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Ajdovščina

Osebni podatki so

Evidenca tehničnih pregledov: - sklepi o imenovanju
komisije z datumi tehničnih pregledov,- izjave
mnenjedajalca, da nima pripomb in da ne bo sodeloval pri

za potrebe gradbenih dovoljenj

člani komisij za tehnični pregled

Ime in priimek/naziv ter naslov/sedež investitorja, Ime in priimek/naziv ter
naslov/sedež članov komisije, datum tehničnega pregleda

zavarovani v skladu s
Javni organ (upravna enota)

Ne obstaja

10 let

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine

tehničnem pregledu

ZGO-1 in podzakonskimi predpisi; Gradbeni
zakon

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne

sklep upravne enote

Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Ajdovščina

Osebni podatki so
Evidenca preverjanj, če kmetija izpolnjuje pogoje za
zaščiteno kmetijo

za potrebe prostorskega načrtovanja

posamezniki, ki se ukvarjajo s

Ime in priimek ter naslov lastnika zaščitene kmetije, datum zadeve, lokacija

kmetijstvom

zemljišč (številka parcele in katastrska občina)

Javni organ (Ministrstvo za kmetijstvo, MOP)

Ne obstaja

10 let

zavarovani v skladu s

25. člen Zakona o dedovanju kmetijskih

Pravilnikom o varstvu

gospodarstev (Ur. l. RS, št. 70/95, 54/99 –

osebnih podatkov Občine

odl. US in 30/13),

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne

potrdilo upravne enote

Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Ajdovščina
21. in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi
(Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB2, 76/2008,
79/2009, 51/2010, 40/2012 – ZUJF in
Evidenca subvencij za izgradnjo hišnih priključkov na

za potrebe komunalne opremljenosti občine

komunalno infrastrukturo

(priključki na javne vodovode in kanalizacije)

posamezniki, ki se na novo
priključujejo na javno omrežje in

Ime in priimek, naslov, davčna številka, EMŠO

Ne obstaja

Ne obstaja

10 let

oddajo vlogo za subvencijo

Osebni podatki so

14/2015 – ZUUJFO, 11/2018 – ZSPDSLS,

zavarovani v skladu s

13/2018), 6. člen Odloka o subvencioniranju

Pravilnikom o varstvu

izvedbe hišnih priključkov na javno

osebnih podatkov Občine

vodovodno in kanalizacijsko omrežje (Ur. l.

Ajdovščina

RS, št. 67/2018), 7. člen Odloka o

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne

vloga -pisna

Ne

odlok

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

subvencioniranju izvedbe hišnih priključkov
in prenove zunanjih zasebnih površin na
območju mestnega jedra Kastre
21. in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi
(Ur. l. RS, št. 94/2007 – UPB2, 76/2008,
posamezniki, ki se ob prenovi

Evidenca subvencij za izgradnjo hišnih priključkov na
elektro in/ali plinsko omrežje v starem mestnem jedru

za potrebe infrastrukturne opremljenosti občine

Kastra

mestnega jedra na novo
priključujejo na infrastrukturo in

Ime in priimek, naslov, davčna številka, EMŠO

Ne obstaja

Ne obstaja

10 let

oddajo vlogo za subvencijo

Osebni podatki so

79/2009, 51/2010, 40/2012 – ZUJF in

zavarovani v skladu s

14/2015 – ZUUJFO, 11/2018 – ZSPDSLS,

Pravilnikom o varstvu

13/2018), 7. člen Odloka o subvencioniranju

osebnih podatkov Občine

izvedbe hišnih priključkov in prenove

Ajdovščina

zunanjih zasebnih površin na območju

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne

vloga -pisna

Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

mestnega jedra Kastre (Ur. l. RS, št.
75/2017)
za popravke neustreznih ali nepravilnih osebnih
podatkov, dopolnitve manjkajočih osebnih
Evidence seznanitev z osebnimi podatki

podatkov ter izbris osebnih podatkov, za prenos
osebnih podatkov k drugemu upravljavcu in za
omejitev obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki so
posamezniki, ki oddajo vlogo za
seznanitev z OP

Ime in priimek, naslov, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka.

Ne obstaja

Ne obstaja

10 let

zavarovani v skladu s

30. člen Zakona o varstvo osebnih podatkov

Pravilnikom o varstvu

in 15. člen Splošne uredbe o varstvu

osebnih podatkov Občine

osebnih podatkov

Ajdovščina

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne

vloga -pisna

Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Osebni podatki so
Evidenca popravkov, izbrisov, prenosa ali omejitev
obdelovanja osebnih podatkov

zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki
oziroma za seznanitev z osebnimi podatki za
otroka, ki je mlajši od 16 let

posamezniki, ki oddajo vlogo za
popravek oziroma izbris Op

Ime in priimek, naslov, elektronski naslov, davčna številka, telefonska številka

Ne obstaja

Ne obstaja

10 let

zavarovani v skladu s

32. člen Zakona o varstvo osebnih podatkov

Pravilnikom o varstvu

ter 16.-18 člen Splošne uredbe o varstvu

osebnih podatkov Občine

osebnih podatkov

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne

vloga -pisna

Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Ajdovščina
pravica do preklica, pravica do

Osebni podatki so
Evidenca lokalnih pridelovalcev sadja in zelenjave

delovanje virtualne tržnice

podjetja in posamezniki, vključeni
v virtualno tržnico

Ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronska pošta

Javni zavodi, pogodbeno vključeni v sistem
virtualne tržnice

informiranja, pravica do dostopa,

zavarovani v skladu s
Ne obstaja

10 let

Pravilnikom o varstvu

privolitev

Ne

pogodba, vloga -

Ne

elektronska

osebnih podatkov Občine

Ne

Ne obstaja

dejavn., športa (tudi mednarodna tekmovanja), humanit.
dejavn., invalidske organizacije, veterani, upokojenci, kino
dejavnost, mladi in dejavn. ter drugih programov s
področja družbenih zadev na območju Občine Ajdovščina

Za potrebe postopka odločanja o sofinanciranju
samostojnih ustvarjalcev na podlagi kandidiranja
za dodelitev sredstev na javnih razpisih; za lastne
statistične, evidenčne in analitične potrebe, za
učinkovito vodenje postopkov

kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina (Ur.

ustvarjalci na področju kulture,
osebe s statusom športnika,
zakoniti zastopniki društev,

Osebni podatki so
Za kandidate - fizične osebe: kontaktni podatki, datum in kraj rojstva, ID-

zavodov in organizacij; in obvezna identifikatorji (davčna, EMŠO), bančni podatki; Za društva, organizacije, zavode:
priloga prijave na razpis: seznam

podatkov
21. člen ZLS; Pravilnik o sofinanciranju

Fizične osebe - samostojni
prijavljenih programov in dejavnosti organizacij in

izbrisa, pravica do omejitve
obdelave, pravica do prenosljivosti

Ajdovščina

Evidenca v postopkih javnih razpisov za sofinanc. kult.

pravica do popravka, pravica do

zavarovani v skladu s
Ne obstaja

Ne obstaja

10 let

ime in priimek zakonitega zastopnika, ime in priimek kontaktne osebe

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine

aktivnega članstva iz občine

Ajdovščina

Ajdovščina, ime in priimek, rojstni

l. RS, št. 97/12, 85/15, 82/16); Pravilnik o

DA (zdravstveni - področje

sofinanciranju letnega programa športa v

humanitarnih dejavnosti razpisi

Občini Ajdovščina (Ur.l. RS št. 97/2012);

na področju humanitarnih

Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih,

dejavnosti: podatki o članstvu

invalidskih in drugih neprofitnih organizacij (ime in priimek, datum rojstva,
(Ur. l. RS, št. 80/09); Pravilnik o postopku

Da - poimenski seznam aktivnega
članstva iz občine Ajdovščina,

rojstni

pravica do informiranja, pravica do
Prijava na razpis

Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

podatki, naslov

naslov, zdrav. diagnoza)

izvedbe javnih razpisov v občini Ajdovščina

podatki, naslov DA - oddelek

(Ur. l. RS, št. 82/16)
Prijave kandidatov na

Evidenca direktorjev javnih zavodov, katerim OS Občine
Ajdovščina izda mnenje/soglasje h kandidaturam oziroma
jih OS Občine Ajdovščina imenuje

Za potrebe kandidiranja in imenovanja direktorjev
javnih zavodov

Kandidati za direktorje in direktorji

Ime in priimek, prebivališče, kontakt: telefon, e-pošta, pridobljena izobrazba in

Mandatna komisija vse podatke, podatke o

delovne izkušnje, program dela

predlaganih kandidatih tudi člani OS, javni zavodi

Ne obstaja

Trajno

21. člen Zakona o lokalni samoupravi

razpis, ki ga objavi

Osebni podatki so

(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno

mandatna komisija,
svet javnega
zavoda/javno
podjetje, in
neposredno od
posameznikov

zavarovani v skladu s

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,

Pravilnikom o varstvu

40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –

osebnih podatkov Občine

ZSPDSLS-1 in 30/18), 32.člen Zakona o

Ajdovščina

zavodih in posamezni akti o ustanovitvi

Ne obstaja

Ne

javnih zavodov

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

pravica do omejitve obdelave

Za koordinacijo pri izvedbi prireditev, proslav in
drugih dogodkov pod pokroviteljstvom Občine
Evidenca zakonitih zastopnikov in kontaktnih oseb društev
in organizacij v občini Ajdovščina

Ajdovščina in v soorganizaciji z
društvi/organizacijami; za sofinanciranje delovanja
društev in organizacij po javnih razpisih in za
opravljanje ostalih, z zakonom predpisanih izvirnih

dostopa, pravica do popravka,

pravica do informiranja, pravica do
Osebni podatki so

Zakoniti zastopniki društev in
organizacij v lokalni skupnosti,
kontaktne osebe

Kontaktni podatki (ime in priimek, naslov, telefon, e-naslov)

Ne obstaja

Ne obstaja

Do prenehanja opravljanja funkcije

društev/organizacij

zavarovani v skladu s

Zakoniti interes (člen 6 e GDPR) za izvajanje

Pravilnikom o varstvu

nalog na podlagi 21. člena ZLS in Statuta

osebnih podatkov Občine

Občine Ajdovščina

dostopa, pravica do popravka,

Posameznik; AJPES (v
Ne obstaja

Ne

primeru zakonitih
zastopnikov); obvestila

pravica do omejitve obdelave,
Ne

Ne obstaja

ne velja odločitev, ki temelji zgolj na

društev/organizacij

Ajdovščina

pravica do ugovora, pravica, da zanj
avtomatizirani obdelavi, vključno z

nalog lokalne skupnosti

oblikovanjem profilov
Fizične osebe - občinski svetniki,
vodstvo občine; aktivni udeleženci
seje, vabljeni na seje OS kot

Zvočno snemanje sej občinskega sveta

Za potrebe pisanja zapisnikov sej občinskega sveta

pravica do informiranja, pravica do

poročevalci (zaposleni v občinski

Osebni podatki so

Zakoniti interes 4. odstavek 9. člena ZVOP-

upravi, predstavniki delovnih teles

zavarovani v skladu s

1; 6.e člen GDPR; 21. člen ZLS; 55. člen

Pravilnikom o varstvu

Poslovnika Občinskega sveta Občine

...); predstavniki javnih zavodov,

osebnih podatkov Občine

Ajdovščina (Ur. list Rs, št. 30/15); osebna

ne velja odločitev, ki temelji zgolj na

podjetij in institucij, drugi

Ajdovščina

privolitev posameznikov

avtomatizirani obdelavi, vključno z

OS in organov občine (OVK, NO,

Zvočni posnetki govora posameznikov

Ne obstaja

Ne obstaja

8 let poslovniku

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave,
Ne

Ne

Posameznik

Ne

Ne obstaja

poročevalci); zainteresirana javnost

pravica do ugovora, pravica, da zanj

oblikovanjem profilov

in mediji (odgovorni uredniki
glasil); občani
Osebni podatki so
Pošiljanje e-novic registriranim uporabnikom portala
Vipavska dolina

Pošiljanje e-novic občanom in drugim registriranim
uporabnikom občinske spletne strani

Informiranje o prireditvah in turistični ponudbi

Transparentnost delovanja organov občine,
obveščanje zainteresirane javnosti o delu občine in
dogajanji v lokalni skupnosti

Fizične osebe - občani in drugi
posamezniki

Fizične osebe - občani in drugi
posamezniki

pravica do preklica, pravica do

zavarovani v skladu s
E-naslov

Pogodbeni obdelovalec

Ne obstaja

Do preklica

Pravilnikom o varstvu

informiranja, pravica do dostopa,
privolitev

Ne

Ne

Posameznik

Ne

Ne obstaja

osebnih podatkov Občine

izbrisa, pravica do omejitve

Ajdovščina
Osebni podatki so

obdelave, pravica do prenosljivosti
pravica do preklica, pravica do

zavarovani v skladu s
E-naslov

Pogodbeni obdelovalec

Ne obstaja

Do preklica

pravica do popravka, pravica do

Pravilnikom o varstvu

informiranja, pravica do dostopa,
privolitev

Ne

Ne

Posameznik

Ne

Ne obstaja

pravica do popravka, pravica do

osebnih podatkov Občine

izbrisa, pravica do omejitve

Ajdovščina

obdelave, pravica do prenosljivosti
pravica do informiranja, pravica do

Osebni podatki so
Spletna komunikacija z občani in drugimi posamezniki pasica Vprašajte nas

Posredovanje odgovorov na zastavljena vprašanja

Občani in drugi posamezniki, ki
oddajo vprašanje Občini

zavarovani v skladu s
E-naslov

Pogodbeni obdelovalec

Ne obstaja

Do izpolnitve namena

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine

dostopa, pravica do popravka,
Zakoniti interes (člen 6 e GDPR), za izvajanje
nalog na podlagi 21. člena ZLS

pravica do omejitve obdelave,
Ne

Ne

Posameznik

Ne

Ne obstaja

pravica do ugovora, pravica, da zanj
ne velja odločitev, ki temelji zgolj na

Ajdovščina

avtomatizirani obdelavi, vključno z

Osebni podatki so

pravica do preklica, pravica do

oblikovanjem profilov
Evidenca učencev in dijakov, ki dosegli uspehe na
različnih področjih (sprejem uspešnih učencev/dijakov z
različnih področij+županova petica)

Izdaja in plačilo računov za Občino Ajdovščina in KS

Za slavnostni sprejem uspešnih učencev in dijakov
pri županu

Fizične osebe - najboljši učenci OŠ,

in učenci
Glasbene šole

srednje šole

Izdajanje in plačevanje računov, računovodsko

Kupci in dobavitelji blaga oz.

knjiženje

storitev

zavarovani v skladu s
Učenci: ime in priimek, razred in šola; podatki o mentorju, ravnatelju

Ne obstaja

Ne obstaja

Trajno

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine

Privolitev (soglasja staršev, dana šolam na
začetku šol. leta)

informiranja, pravica do dostopa,
Ne

DA (ime in priimek, razred)

OŠ, Glasbena š., Srednja š.

Ne

Ne obstaja

Ime in priimek, naslov, ID-identifikatorji (davčna, EMŠO), bančni podatki

Javni organi (FURS, UJP, AJPES) in pogodbeni
obdelovalec

Ne obstaja

10 let po poteku leta, na katerega se
računi nanašajo

obdelave, pravica do prenosljivosti
pravica do informiranja, pravica do

zavarovani v skladu s
Pravilnikom o varstvu

Pogodba

Ne obstaja

Ne

Podpisana pogodba

Ne

Ne obstaja

osebnih podatkov Občine

Za namen odpisovanja terjatev

Kupci - neplačniki

Ime in priimek, naslov

KSD d.o.o.

Ne obstaja

10 let po poteku leta, ko je bil dolg
poplačan

zavarovani v skladu s
Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine

Vlaganje izvršb

Kupci - neplačniki

Ime in priimek, naslov, ID-identifikatorji (davčna, EMŠO), bančni podatki

Javni organ (e-sodstvo; e-carina)

Ne obstaja

10 let po poteku leta, ko je bil dolg
poplačan/izterjan

zavarovani v skladu s
Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine

pravica do omejitve obdelave,

pravica do informiranja, pravica do
Pogodba/račun oz. druga izvirna
računovodska listina

Ne obstaja

Ne

Podpisana
pogodba/naročilnica

Ne

Ne obstaja

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

Ajdovščina
Osebni podatki so
Postopek izvršbe

dostopa, pravica do popravka,
pravica do prenosljivosti podatkov

Ajdovščina
Osebni podatki so
Odpisi terjatev fizičnih oseb

pravica do popravka, pravica do
izbrisa, pravica do omejitve

Ajdovščina
Osebni podatki so

pravica do informiranja, pravica do
Pogodba/račun oz. druga izvirna
računovodska listina

Ne obstaja

Ne

Podpisana
pogodba/naročilnica

Ne

Ne obstaja

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

Ajdovščina

pravica do informiranja, pravica do
Osebni podatki so
Evidenca predalov elektronske pošte zaposlenih

Omogočanje elektronske komunikacije

Zaposleni v občinski upravi; župan

Ime in priimek zaposlenega, župana, naslov e-pošte

Pogodbeni obdelovalec

Ne obstaja

5 let po prenehanju
zaposlitve/mandata

dostopa, pravica do popravka,

zavarovani v skladu s
Pravilnikom o varstvu

pravica do omejitve obdelave,
Pogodba

Ne obstaja

Ne

Pogodba o zaposlitvi

Ne

Ne obstaja

pravica do ugovora, pravica, da zanj

osebnih podatkov Občine

ne velja odločitev, ki temelji zgolj na

Ajdovščina

avtomatizirani obdelavi, vključno z
oblikovanjem profilov
pravica do informiranja, pravica do

Osebni podatki so
Evidenca elektronske pošte in telefonskih številk občinskih

Obveščanje o prejetem gradivo, obvestila za

svetnikov

izredne in korespondenčne seje

Občinski svetniki

Ime in priimek občinskega svetnika, naslov e-pošte, telefonska številka

Pogodbeni obdelovalec

Ne obstaja

5 let po prenehanju
zaposlitve/mandata

zavarovani v skladu s
Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine

dostopa, pravica do popravka,
Zakoniti interes (4. odstavek 9. člena ZVOP1; 6 e Člen GDPR)

Potrdilo OVK o izvolitvi (za
Ne obstaja

Ne

župana in občinske

pravica do omejitve obdelave,
Ne

Ne obstaja

svetnike)

pravica do ugovora, pravica, da zanj
ne velja odločitev, ki temelji zgolj na

Ajdovščina

avtomatizirani obdelavi, vključno z
oblikovanjem profilov

2 leti, kadar gre za vloge v zvezi z
možnostjo zaposlitve, opravljanjem
prakse, pripravništva, študentskega
Kontaktni podatki, ID-identifikatorji (davčna, EMŠO), poklic, izobrazba,
Izvedba postopka zaposlitve novega delavca in nudenja
dela

Zaposlovanje in nudenje dela

Iskalci oz. iskalke dela (kandidati)

strokovna usposobljenost, dodatna znanja, delovne izkušnje, fotokopije prilog

za delo na občini

in listin, ostali podatki, ki jih navajajo v pisni obliki v prošnjah (osebnostne
lastnosti, hobiji, ipd.)

Zavod za zaposlovanje

Ne obstaja

dela, kadar ni objave oziroma razpisa

Osebni podatki so

+

zavarovani v skladu s

T, ko gre za izvedbo javnih natečajev in

Pravilnikom o varstvu

objavo prostih delovnih mest

osebnih podatkov Občine

(dokumentacija v zvezi z izvedbo

Ajdovščina

javnega natečaja od objave, vloge
izbranega kandidata do sklepa o
izbiri), neizbrani kandidati 2 leti

pravica do preklica, pravica do
informiranja, pravica do dostopa,
Pogodba

Ne obstaja

Ne

Vloga kandidata osebno /
po pošti

Ne

Ne obstaja

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

Šifrirani pri prenosu e-

Pokojni občani, katerih smrt je

računov; omejitve dostopa;

ugotovljena kjerkoli na območju
Evidenca plačil mrliških pregledov in obdukcij pokojnih

Za namen plačila opravljenih mrliških pregledov

RS; tujci, brezdomci oz. osebe z

oseb

pokojnih oseb

neznanim prebivališčem, katerih

zavarovanje osebnih
Ime in priimek, rojstni podatki, naslov (če je podatek znan), kraj smrti

Ne obstaja

Ne obstaja

10 let

podatkov v skladu s
Pravilnikom o varstvu

smrt je nastopila na območju

osebnih podatkov Občine

Občine Ajdovščina

E-računi (pogodbeni
5. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)
; 4. in 21.a člen Pravilnika o pogojih in načinu
opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list
RS, št. 56/93 in 15/08)

Ne

Da/ v primeru, če gre za mld. osebo (ime
in priimek, rojstni podatki, naslov)

Ajdovščina

izvajalec Zdravstveni dom

in ostali
izvajalci z območja
RS)
Ajdovščina

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

pravica do informiranja, pravica do
Osebni podatki so
Videonadzor javnih površin - parkirišče za občinsko
stavbo in Gregorčičeva ulica

Varnost ljudi ter premoženja

Občani občine Ajdovščina,
obiskovalci (tudi tujci)

zavarovani v skladu s
Posnetek posameznika, datum in čas dogodka na javni površini

Pogodbeni obdelovalec

Ne obstaja

7 dni

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine
Ajdovščina

dostopa, pravica do popravka,

Zakoniti interes (člen 6 e GDPR) in 4.
odstavek 9. člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov (UL RS, št 94/07, ZVOP1) ; sklep

pravica do omejitve obdelave,
Ne

Ne

Stacionarne kamere

Ne

Ne obstaja

pravica do ugovora, pravica, da zanj
ne velja odločitev, ki temelji zgolj na

Občinskega sveta

avtomatizirani obdelavi, vključno z
oblikovanjem profilov
pravica do informiranja, pravica do

Osebni podatki so
Videonadzor javnih površin - otroško igrišče Vipavski Križ

Varnost ljudi ter premoženja

Občani občine Ajdovščina,
obiskovalci (tudi tujci)

zavarovani v skladu s
Posnetek posameznika, datum in čas dogodka na javni površini

Pogodbeni obdelovalec

Ne obstaja

7 dni

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine
Ajdovščina

dostopa, pravica do popravka,

Zakoniti interes (člen 6 e GDPR) in 4.
odstavek 9. člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov (UL RS, št 94/07, ZVOP1) ; sklep

pravica do omejitve obdelave,
Ne

Ne

Stacionarne kamere

Ne

Ne obstaja

pravica do ugovora, pravica, da zanj
ne velja odločitev, ki temelji zgolj na

Občinskega sveta

avtomatizirani obdelavi, vključno z
oblikovanjem profilov
pravica do informiranja, pravica do

Osebni podatki so
Videonadzor javnih površin - park ob Rizzatovi vili

Varnost ljudi ter premoženja

Občani občine Ajdovščina,
obiskovalci (tudi tujci)

zavarovani v skladu s
Posnetek posameznika, datum in čas dogodka na javni površini

Pogodbeni obdelovalec

Ne obstaja

7 dni

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine
Ajdovščina

dostopa, pravica do popravka,

Zakoniti interes (člen 6 e GDPR) in 4.
odstavek 9. člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov (UL RS, št 94/07, ZVOP1) ; sklep

pravica do omejitve obdelave,
Ne

Ne

Stacionarne kamere

Ne

Ne obstaja

pravica do ugovora, pravica, da zanj
ne velja odločitev, ki temelji zgolj na

Občinskega sveta

avtomatizirani obdelavi, vključno z
oblikovanjem profilov
pravica do informiranja, pravica do

Osebni podatki so
Športniki, udeleženci prireditev,
Videonadzor javnih površin - športni park Pale

Varnost ljudi ter premoženja

občani občine Ajdovščina,

zavarovani v skladu s
Posnetek posameznika, datum in čas dogodka na javni površini

Pogodbeni obdelovalec

Ne obstaja

7 dni

obiskovalci (tudi tujci)

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine
Ajdovščina

dostopa, pravica do popravka,

Zakoniti interes (člen 6 e GDPR) in 4.
odstavek 9. člena Zakona o varstvu osebnih
podatkov (UL RS, št 94/07, ZVOP1) ; sklep

pravica do omejitve obdelave,
Ne

Ne

Stacionarne kamere

Ne

Ne obstaja

pravica do ugovora, pravica, da zanj
ne velja odločitev, ki temelji zgolj na

Občinskega sveta

avtomatizirani obdelavi, vključno z
oblikovanjem profilov
pravica do informiranja, pravica do

Osebni podatki so
Evidenca služnostnih pravic na zemljiščih OA

Gradnja infrastrukture po zemljiščih v lasti OA

Poslovni subjekti in fizične osebe

Ime in priimek, naslov, ID-identifikatorji (davčna, EMŠO), bančni podatki

Ne obstaja

Ne obstaja

Trajno

dostopa, pravica do popravka,

zavarovani v skladu s

21. člen ZLS, Pravilnik o obremenjevanju

Pravilnikom o varstvu

nepremičnin s služnostnimi pravicami (Ur.l.

osebnih podatkov Občine

RS, št. 27/08)

pravica do omejitve obdelave,
Ne

Ne

vloga -pisna

Ne

Ne obstaja

pravica do ugovora, pravica, da zanj
ne velja odločitev, ki temelji zgolj na

Ajdovščina

avtomatizirani obdelavi, vključno z
oblikovanjem profilov

Osebni podatki so
zavarovani v skladu s
Evidenca služnostnih pravic OA na privat zemljiščih

Gradnja infrastrukture OA po privat zemljiščih

Poslovni subjekti in fizične osebe

Ime in priimek, naslov, ID-identifikatorji (davčna, EMŠO), bančni podatki

Ne obstaja

Ne obstaja

Trajno

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine
Ajdovščina

pravica do informiranja, pravica do

211. člen ZureP-2 (Ur.l.RS 61/17), Odlok o

dostopa, pravica do popravka,

PUP v OA (Uradno glasilo občine
Ajdovščina, št. 1/1998, ULRS 92/2005,
108/2006, 45/2008, 19/2009, 100/2011,

pravica do omejitve obdelave,
Ne

Ne

Podpisana pogodba

Ne

Ne obstaja

pravica do ugovora, pravica, da zanj
ne velja odločitev, ki temelji zgolj na

14/2012 )

avtomatizirani obdelavi, vključno z
oblikovanjem profilov

106. f člen Zakona o javnih financah (Ur. l.
RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,
Osebni podatki so
Evidenca sofinanciranja nakupa in vgradnje malih čistilnih
naprav

Zagotavljanje infrastrukturne opremljenosti
občine na območjih, kjer ni zgrajeno/predvideno

Vlagatelji vlog

Ime in priimek, naslov, ID-identifikatorji (davčna, EMŠO), bančni podatki

Ne obstaja

Ne obstaja

10 let

javno kanalizacijsko omrežje

pravica do informiranja, pravica do

14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15

dostopa, pravica do popravka,

zavarovani v skladu s

– ZIPRS1617 in 13/18), Odlok o lokalnih

Pravilnikom o varstvu

gospodarskih javnih službah v OA (Ur. l. RS,

osebnih podatkov Občine

št. 22/2017 ), Pravilnik o subvencioniranju

ne velja odločitev, ki temelji zgolj na

nakupa in vgradnje malih komunalnih

avtomatizirani obdelavi, vključno z

čistilnih naprav na območju OA (Ur.l. RS, št.

oblikovanjem profilov

Ajdovščina

pravica do omejitve obdelave,
Ne

Ne

vloga -pisna

Ne

Ne obstaja

pravica do ugovora, pravica, da zanj

17/18)
Osebni podatki so
Evidenca izdanih mnenj o skladnosti s prostorskimi akti,

Mnenja v postopku pridobitve gradbenega

Investitorji / poslovni subjekti in

varovalni pas, minimalna komunalna oskrba

dovoljenja

fizične osebe

Podatki investitorja: ime in priimek, naslov, ID-identifikatorji (davčna, EMŠO),
parc. št., k.o., telefonska št., elektronski naslov; podatki pooblaščenca: ime in

zavarovani v skladu s
Ne

Ne obstaja

10 let

priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov

Pravilnikom o varstvu

31. člen ZGO (Ur.l. RS št. 61/17, 72/17 )

Ne

Ne

osebnih podatkov Občine

Vloga posameznika
osebno, po pošti ali e-pošti

pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

Ajdovščina
Osebni podatki so
Promet z nepremičninami, ki so v javnem interesu

Seznam interesentov za nakup občinskih
nepremičnin.

Občani, kupci, poslovni partnerji

Ime in priimek, elektronski naslov, kontaktna številka, parcelna številka,
lastništvo

Pravica do informiranja, pravica do

zavarovani v skladu s
ne

Ne obstaja

trajno

pravilnikom o varstvu

21. člen ZLS, Zakon o stvarnem premoženju

ne

ne

lastni viri

ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve

osebnih podatkov Občine
Ajdovščina
Osebni
podatki so

Komunalno opremljanje območij za stanovanjsko
pozidavo, komunalno opremljanje obrtnih con

Seznam interesentov za nakup občinskih
nepremičnin oz. komunalno opremljanje območij,

Občani, kupci, poslovni partnerji

ki so v privat ali javni lasti

Ime in priimek, elektronski naslov, kontaktna številka, parcelna številka,
lastništvo

Pravica do informiranja, pravica do

zavarovani v skladu s
ne

Ne obstaja

10 let

pravilnikom o varstvu

21. člen ZLS, Zakon o stvarnem premoženju

ne

ne

lastni viri

ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve

osebnih podatkov Občine
Ajdovščina
Osebni
podatki so
zavarovani v skladu s

Evidenca elektronskih podpisov

Elektronsko podpisovanje

Zaposleni

Ime in priimek zaposlenega

Ne obstaja

Ne obstaja

Trajno

Pravilnikom o varstvu

Uredba o upravnem poslovanju

Ne

Ne

osebnih podatkov Občine

lastni viri - podpis
posameznika

Pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve

Ajdovščina
Osebni
podatki so
zavarovani v skladu s
Evidenca pobud, participativni proračun (Moja pobuda)

priprava predloga proračuna občine

Občani

Ime in priimek, naslov, elektronski naslov, kontaktna tel. številka

Ne obstaja

Ne obstaja

10 let

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine

Sklep o načinu priprave participativnega
proračuna v OA

Pravica do informiranja, pravica do
Ne

Ne

Posameznik (pobudnik)

Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve

Ajdovščina
Osebni
podatki so
Evidenca prejemnikov subvencije za kritje strokoškov

Za namen dodelitve subvencije za kritje varstva

varstva otrok s posebnimi potrebami

otrok s posebnmi potrebami

Občani

Ime in priimek vlagatelja, naslov, rojstni podatki, davčna številka, telefon,
številka računa ter ime in priimek otroka, naslov, rojstni podatki

zavarovani v skladu s
Ne obstaja

Ne obstaja

10 let

Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine
Ajdovščina

Odlok o subveniconiranju varstva otrok s
posebnimi potrebami

Ne

Ime in priimek otroka, naslov, datum
rojstva

pravica do informiranja, pravica do
Vlagatelj

Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

ODLOK o načinu izpolnjevanja pogoja
prebolevnosti, cepljenja in testiranja za

za čas veljavnosti Odlok o načinu
izpolnjevanja pogoja prebolevnosti,
izpolnjevanje zahtev Odlok o načinu izpolnjevanja
Evidenca preverjanja pogojev PCT

pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za
zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2

cepljenja in testiranja za zajezitev

Ime in priimek,izpolnjevanje pogoja c - cepljenje,izpolnjevanje pogoja P Vsi zaposleni

prebolevnost in datum trajanja statusa P,izpolnjevanje pogoja T - datum
samotestiranja, rezultat testa

Ne obstaja

Ne obstaja

širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2,
oziroma druge veljavne pravne
podlage, ki bi elemente obdelave
predmetne dejavnosti ohranila v
enakem obsegu

zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoVOsebni podatki so
zavarovani v skladu s
Pravilnikom o varstvu
osebnih podatkov Občine
Ajdovščina

2 (Ur.l. RS, št. 142/21),Zakon o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 –
popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16,
15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in
203/20 – ZIUPOPDVE; v nadaljnjem
besedilu: ZDR-1) 1. odstavek 33. člena; 34.
člen in 35. člen.,Zakon o varnosti in zdravju
pri delu (Uradni list RS, št. 43/11; v
nadaljnjem besedilu: ZVZD), 12. člen.

pravica do informiranja, pravica do
Da, zdravstveni

Ne

Posameznik

Ne

Ne obstaja

dostopa, pravica do popravka,
pravica do omejitve obdelave

