EVIDENCA DEJAVNOSTI OBDELAVE

Številka: 071-0001/2017
Datum: 22. 7. 2019
UPRAVLJAVEC:
Občina Kamnik
Glavni trg 24
1240 Kamnik

PRAVNA PODLAGA OBDELAVE

KATEGORIJE POSAMEZNIKOV, NA KATERE SE
KATEGORIJE UPORABNIKOV OSEBNIH PODATKOV
NANAŠAJO OSEBNI PODATKI

NAZIV ZBIRKE

NAMEN OBDELAVE

KADROVSKA EVIDENCA

Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, statistična
raziskovanja, druge uradne namene, za
20. in 51. člen Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
uveljaljanje pravic in obveznosti
št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in Zaposleni in funkcionarji Občine Kamnik.
posameznika, za katerega se vodijo oziroma 40/12 – ZUJF).
na katerega se nanašajo osebni podatki.

EVIDENCA OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, ČLANOV
DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOV
NADZORNEGA ODBORA

Organizacija dela občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, delovnih teles občine
in nadzornega odbora, komunikacija in
posredovanje gradiv ter sporočil, vezanih na
delo občinskega sveta, njegovih delovnih
teles, delovnih teles občine in nadzornega
odbora.

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1 in 30/18), Statut Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 50/15 in 20/17), Poslovnik Občinskega sveta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17).

EVIDENCA PREDSEDNIKOV SVETOV KRAJEVNIH
SKUPNOSTI

Organizacija dela občinskega sveta in
njegovih delovnih teles, komunikacija in
posredovanje gradiv ter sporočil, vezanih na
delo občinskega sveta.

18. in 19. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Statut Občine
Predsedniki svetov krajevnih skupnosti.
Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17), 24. člen
Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 97/15 in 20/17).

EVIDENCA SNEMANIH SEJ OBČINSKEGA SVETA
OBČINE KAMNIK

Zagotavljanje javnosti dela občinskega
sveta, izvajanje oblastnih nalog občine,
izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali
obveznosti občine.

36. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 13. in 23. člen
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17), 7.
in 60. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 97/15 in 20/17).

EVIDENCA PREJEMNIKOV OBČINSKIH IN DRUGIH
PRIZNANJ

Vodenje evidence o podeljenih priznanjih
Občine Kamnik idr., glede na to, da se
enako priznanje lahko istemu posamezniku
podeli samo enkrat.

EVIDENCA O IZRABI DELOVNEGA ČASA

VRSTE OSEBNIH PODATKOV

PRENOS V TRETJE
PREDVIDEN ROK
DRŽAVE/
HRAMBE OZIROMA
MEDNARODNE
ROK ZA IZBRIS
ORGANIZACIJE

Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, kraj, občina in država rojstva,
stalno in začasno prebivališče, kraj dela, šolska izobrazba, strokovna
izobrazba, strokovna usposobljenost, delovne izkušnje, delovni čas,
zavarovalna doba, zaposlitev za določen ali nedoločen čas, ali je
oseba invalid, datum sklenitve delovnega razmerja, datum prenehanja Ne.
delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja, uradniški
naziv, podatki o otrocih, napredovanje zaposlenega, podatki o plači
zaposlenega idr. podatki, potrebni za izvajanje pravic in obveznosti
delovnega razmerja.

Trajno.

Za občinske funkcionarje: priimek in ime, datum rojstva, stalno
prebivališče, e-naslov in telefonska številka; za člane delovnih teles
občinskega sveta in občine ter člane nadzornega odbora: priimek in
ime, stalno prebivališče, e-naslov in telefonska številka.

Ne.

Za čas trajanja
mandata.

Priimek in ime, stalno prebivališče, e-naslov in telefonska številka.

Ne.

Za čas trajanja
mandata.

Video in avdio gradivo sej Občinskega sveta Občine Kamnik.

Ne.

Zvočni zapis seje se na
strežniku občine hrani
trajno, avdio-video
zapis seje pa se v
sejnem dosjeju hrani
še eno leto po preteku
mandata.

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1 in 30/18), 9. člen Statuta Občine Kamnik
Posamezniki, ki so s svojim delom pomembno
(Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17), 84. člen Poslovnika
prispevali k razvoju in ugledu Občine Kamnik in
Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 97/15 in Republike Slovenije.
20/17), 15. člen Odloka o priznanjih Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 75/96, 13/99 in 91/01).

Priimek in ime, datum rojstva in stalno prebivališče.

Ne.

Trajno.

Za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, druge
uradne namene in za uveljavljanje pravic
posameznika, na katerega se podatki
nanašajo.

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
(Uradni list RS, št. 40/06).

Zaposleni Občine Kamnik.

Priimek in ime, izraba delovnega časa.

Ne.

Za čas trajanja
sklenjene pogodbe o
zaposlitvi.

EVIDENCA PRIPADNIKOV ŠTABOV, ENOT IN
OPERATIVNIH SESTAVOV CIVILNE ZAŠČITE

Za vodenje sistema zaščite, reševanja in
pomoči.

32. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 97/10 in 21/18 –
ZNOrg), 5. člen Pravilnika o evidenci, razporejanju in
pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito,
reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 40/09).

Pripadniki štabov Civilne zaščite in operativnih
Uprava RS za zaščito in reševanje – Izpostava Ljubljana ter
sestavov enot Civilne zaščite s stalnim prebivališčem
Regijski center za opazovanje in obveščanje.
v občini Kamnik.

Ime in priimek, EMŠO, davčna številka, kraj in občina rojstva, stalno
bivališče, telefon (doma, služba, mobitel), stopnja in vrsta šolske
izobrazbe, poklic, letnica rojstva najmlajšega otroka, naslov podjetja,
kjer je pripadnik zaposlen, dolžnost v štabu oziroma enoti, številka
osebne izkaznice, vrste opravljenih usposabljanj ter posebna
strokovna in praktična znanja (pomembna za zaščito in reševanje),
udeležbe na vajah in akcijah.

Ne.

Trajno.

EVIDENCA O OCENI ŠKOD NA ZEMLJIŠČIH, OBJEKTIH,
KULTURNIH DOBRINAH, KMETIJSKIH PRIDELKIH PO
NARAVNIH NESREČAH

Za vpis vlog, obdelavo in odobritev sredstev
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni
Občani Občine Kamnik.
na podlagi ocene škode, nastale po naravni
list RS, št. 51/06 – UPB, 97/10 in 21/18 – ZNOrg).
nesreči.

Kmetijsko svetovalna služba Kamnik in URSZR v okviru
aplikacije AJDA.

Priimek in ime, stalno in začasno prebivališče, EMŠO/matična
številka, davčna številka, KMG/MID, številka TRR, parcelna številka.

Ne.

2 leti.

EVIDENCA PODATKOV O DODELJENIH DRŽAVNIH
POMOČEH ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA
GOSPODARSTVA

Obravnava upravičenosti do sofinanciranja
ukrepov s področja pospeševanja razvoja
obrti in malega gospodarstva.

Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št.
37/04).

Ministrstvo za finance.

Priimek in ime, stalno in začasno prebivališče, EMŠO/matična
številka, davčna številka, KMG-MID, številka TRR, izpisek iz sodnega Ne.
registra, potrdilo o plačanih davkih.

5 let.

EVIDENCA PODATKOV O DODELJENIH LETNIH
PARKIRNIH KARTAH ZA STANOVALCE

Obravnava upravičenosti do dodelitve letne
parkirne karte za stanovalca.

Pravilnik o prometni ureditvi na javnih parkirnih površinah v
delu mesta Kamnik (Uradni list RS, št. 74/05, 120/05, 106/11, Občani Občine Kamnik.
83/16 in 8/17).

Priimek in ime, stalno in začasno prebivališče.

Ne.

5 let.

EVIDENCA PODATKOV O DODELJENIH DRŽAVNIH
POMOČEH NAMENJENIH ZA PODROČJE KMETIJSTVA

Ugotavljanje upravičenosti do sofinanciranja Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št.
ukrepov s področja kmetijstva.
37/04).

Priimek in ime, stalno in začasno prebivališče, EMŠO/matična
številka, davčna številka, KMG-MID, številka TRR.

Ne.

5 let.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, drugi
uporabniki na podlagi veljavne zakonodaje.

Občinski funkcionarji, člani delovnih teles
občinskega sveta in občine ter člani nadzornega
odbora.

Občinski funkcionarji, javni uslužbenci Občine
Kamnik, zaposleni delavci javnih zavodov ter podjetij,
povezanih z Občino Kamnik, predstavniki medijev,
Pogodbeni obdelovalec: odl5, multimedijske storitve, Jan
občani in občanke, drugi udeleženci sej ter
Žavbi s.p.
posamezniki, ki bi lahko bili omenjeni pri razpravi v
okviru posamezne točke dnevnega reda.

Občani Občine Kamnik.

Občani Občine Kamnik.

Kmetijsko svetovalna služba Kamnik.

Občinski funkcionarji (elektronska pošta), člani
nadzornega odbora (elektronska pošta, naslov),
častni občani (telefonska številka, naslov),
nagrajenci Občine Kamnik (naslov, telefonska
številka), župani sosednjih občin (naslov), ravnatelji
in direktorji javnih zavodov (elektronska pošta,
telefonska številka), predstavniki podjetij v občini
Kamnik (naslov), predstavniki krajevnih skupnosti
(elektronska pošta), predstavniki prostovoljnih
gasilskih enot (elektronska pošta), predstavniki
veteranskih in domoljubnih organizacij občine
Kamnik (naslov, telefonska številka), mediji
(elektronska pošta).

PROTOKOLARNA EVIDENCA

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18
– ZSPDSLS-1 in 30/18), 6. člen prvega odstavak Splošne
uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679
Pošiljanje vabil na prireditve, komunikacija in
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o
posredovanje sporočil, vezanih na delo
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o
Občine Kamnik.
prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive
95/46/ES, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1–88), 9. člen
Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB).

EVIDENCA KRŠITELJEV CPP, OBČINSKIH IN DRUGIH
ZAKONSKIH PREDPISOV

Vodenje predpisanih evidenc glede
postopkov o prekrških na podlagi Zakona o
prekrških in Pravilnika o obliki in vsebini
vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih
organih.

Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13,
111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 –
Storilci prekrškov na podlagi občinskih predpisov in
odl. US), Pravilnik o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih
prenesenih zakonskih določbah.
knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 33/11, 69/13
in 55/17).

EVIDENCA UPORABNIKOV PROGRAMA POMOČ
OBČANOM

Vodenje evidence uporabnikov programa
Pomoč občanom in vodenje statistike.

21. in 21a. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – Uporabniki programa Pomoč občanom – občani
Občine Kamnik.
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter na podlagi
osebne privolitve posameznika.

Priimek in ime, naslov, e-naslov in telefonska številka.

Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za notranje zadeve,
drugi prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, drugi
državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma
drugi udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov
upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi
ter ostali uporabniki, ki so za uporabo podatkov pooblaščeni z
zakonom. Drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov.

Ne.

Za čas opravljanja
funkcije oziroma po
potrebi.

Priimek in ime, stalno in začasno prebivališče, rojstni podatki, EMŠO,
lastništvo motornega vozila ali druge imovine, s katero je storjen
prekršek, če je storilec tujec, pa namesto EMŠO njegovi rojstni
podatki, državljanstvo, za odgovorno osebo zaposlitev in delo, ki ga
opravlja, za pravno osebo pa ime in sedež ter MŠO, kraj in čas
Ne.
storitve prekrška, številka in datum izdane odločbe o prekršku, dokazi
(posnetki, fotografije, listine, dokumenti), evidenca kršiteljev in
prekrškov, identifikacijski podatki o storilcih prekrškov, o odgovornih
osebah in o oškodovancih ter podatki o prekršku.

5 let.

Priimek in ime, stalno prebivališče, datum rojstva, telefonska številka,
Ne.
e- naslov, razlog iskanja pomoči.

5 let.

Trajno.

EVIDENCA UDELEŽENCEV JAVNIH DEL

Za obračun plače in priznanja drugih pravic, 51. člen Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10,
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za
Udeleženci programov javnih del, katerih izvajalec je
ki izvirajo iz sklenjenega pogodbenega
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, drugi
40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1,
Občina Kamnik.
razmerja z udeleženci javnih del.
uporabniki na podlagi veljavne zakonodaje.
47/15 – ZZSDT in 55/17).

Priimek in ime, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, davčna
številka, številka TRR, strokovna izobrazba in poklic udeleženca
javnih del, priimek in ime ter EMŠO otrok, zavarovanih po udeležencu Ne.
javnih del, podatki o plači idr. prejemkih udeležencev javnih del,
podatek o invalidnosti udeležencev javnih del.

EVIDENCA GOSPODINJSTEV

Posredovanje podatkov koncesionarju
Publikus d.o.o. za izvajanje gospodarske
21.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
javne službe "Zbiranje komunalnih odpadkov
94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
na območju Občine Kamnik" (izbira primerne
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18).
posode za posamezno gospodinjstvo,
izstavljanje računov za opravljene storitve).

Naselje, ulica, hišna številka, število gospodinjstev na posameznem
naslovu, priimek in ime, nosilec gospodinjstva oziroma sorodstveno
razmerje z nosilcem gospodinjstva.

Ne.

Po izpolnitvi namena
se podatki brišejo.

EVIDENCA O SUBVENCIJAH ZA ODSTRANJEVANJE
AZBESTNE KRITINE

Dodelitev subvencije.

21.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18).

Občani Občine Kamnik – prijavitelji na javni razpis
za dodelitev sredstev občinskega proračuna za
odstranjevanje azbestne kritine.

Ime, priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčna številka,
telefonska številka, številka TRR, naziv banke, pri kateri je odprt
račun, podatki o nepremičnini (lokacija objekta, na katerem se izvaja
ukrep, naslov, parcelna številka, k.o.), podatki o lastništvu oziroma
solastništvu, opis izvedenega ukrepa, finančno ovrednotenje.

Ne.

Trajno.

EVIDENCA O SUBVENCIJAH ZA UKREPE UČINKOVITE
RABE ENERGIJE

Dodelitev subvencije.

21.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18).

Občani Občine Kamnik – prijavitelji na javni razpis
za dodelitev sredstev občinskega proračuna za
spodbujanje izvajanja ukrepov učinkovite rabe
energije in izrabe obnovljivih virov energije.

Ime, priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčna številka,
telefonska številka, številka TRR, naziv banke, pri kateri je odprt
račun, podatki o nepremičnini (lokacija objekta, v/na katerem se izvaja Ne.
ukrep, naslov, parcelna številka, k.o.), podatki o lastništvu oziroma
solastništvu, opis izvedenega ukrepa, finančno ovrednotenje.

Trajno.

EVIDENCA DOPLAČIL OSKRBNIH STROŠKOV ZA
STAREJŠE OBČANE

Za plačilo obveznosti stroškov domske
oskrbe.

21.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 110., 111. in 112.
člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –
UPB, 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, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A).

Občani s stalnim prebivališčem v Občini Kamnik.

Priimek in ime, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka,
premoženje občanov, posebne socialne razmere občanov, število
družinskih članov, zaposlitev – zbir podatkov iz 110. in 111. člena
Zakona o socialnem varstvu.

Ne.

Trajno.

EVIDENCA O DODELJEVANJU ENKRATNIH DENARNIH
POMOČI

Za izračun višine in oblike dodeljene
enkratne denarne pomoči.

21.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
Občani s stalnim prebivališčem v Občini Kamnik.
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Pravilnik o enkratni
denarni pomoči v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 9/15).

Priimek in ime, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka,
premoženje občanov, posebne socialne razmere občanov, število
družinskih članov, zaposlitev, številke TRR.

Ne.

5 let.

EVIDENCA UDELEŽENCEV OPRAVLJANJA DRUŽBENO
KORISTNIH DEL

Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13,
111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 –
odl. US), Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št.
32/12 – UPB, 47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US,
Evidenca udeležencev opravljanja družbeno 65/16 – odl. US, 66/17 – ORZKP153,154 in 1/19 – skl. US),
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB, 6/16 –
koristnih del.
popr., 54/15, 38/16 in 27/17), Zakon o izvrševanju kazenskih
sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78, 23/82, 41/87, Uradni list
RS, št. 8/90, 12/92, 58/93, 71/94 – ZODPM, 10/98, 72/98 –
ZKP-A, 26/99, 22/00 – ZIKS-1 in 59/02 – ZIKS-1A).

Občani s stalnim prebivališčem v Občini Kamnik.

Priimek in ime, stalno prebivališče, davčna številka.

Ne.

Trajno.

21.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakon o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 72/06 – UPB, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08,
62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A,
91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 –
ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ
in 64/17 – ZZDej-K).

Občani s stalnim prebivališčem v Občini Kamnik.

Priimek in ime, stalno prebivališče, davčna številka.

Ne.

5 let.

EVIDENCA PLAČIL OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA
ZAVAROVANJA

Za plačilo stroškov obveznega
zdravstvenega zavarovanja.

Občani Občine Kamnik.

Publikus d.o.o..

EVIDENCA DOPLAČIL STORITVE DRUŽINSKEGA
POMOČNIKA

Za plačilo obveznosti stroškov družinskega
pomočnika.

21.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 110., 111. in 112.
člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –
UPB, 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, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A).

Občani s stalnim prebivališčem v Občini Kamnik.

Priimek in ime, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka,
premoženje občanov, posebne socialne razmere občanov, število
družinskih članov, zaposlitev – zbir podatkov iz 110. in 111. člena
Zakona o socialnem varstvu.

Ne.

Trajno.

EVIDENCA DOPLAČIL STORITVE POMOČI NA DOMU

Za plačilo obveznosti stroškov pomoči na
domu.

21.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 110., 111. in 112.
člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –
UPB, 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, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A).

Občani s stalnim prebivališčem v Občini Kamnik.

Priimek in ime, stalno prebivališče, EMŠO, davčna številka,
premoženje občanov, posebne socialne razmere občanov, število
družinskih članov, zaposlitev – zbir podatkov iz 110. in 111. člena
Zakona o socialnem varstvu.

Ne.

Trajno.

SEZNAM NAJEMNIKOV OBČINSKIH STANOVANJ

Zaračunavanje najemnin, obratovalnih in
individualnih stroškov – izvajanje najemnih
pogodb.

21.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18).

Najemniki občinskih neprofitnih stanovanj.

Ne.

Trajno oziroma do
zaključka najemnega
razmerja.

Skg upravnik, d.o.o. oziroma vsakokratni pogodbeni izvajalec
Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, naslov.
obračuna najemnin.

EVIDENCA O SUBVENCIJAH ZA OBNOVO SPOMENIŠKO Sofinanciranje obnove oziroma dodelitev
subvencije.
ZAŠČITENIH OBJEKTOV

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev lastnikom in
solastnikom spomeniško zaščitenih stanovanj ali
stanovanjskih stavb za obnovo fasad, strešne kritine in
stavbnega pohištva v Občini Kamnik (Uradni list RS, št.
63/08).

Upravičenci do prejema finančnih sredstev (fizične
osebe – lastniki oziroma solastniki spomeniško
zaščitenih objektov), ki so izpolnjevali pogoje
posameznega javnega razpisa za dodelitev finančnih
sredstev za obnovo spomeniško zaščitenih
stanovanj in stanovanjskih stavb v Občini Kamnik.

Ime, priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčna številka,
telefonska številka, številka TRR, naziv banke, pri kateri je odprt
račun, podatki o nepremičnini (lokacija objekta, ki se obnavlja, naslov,
Ne.
parcelna številka, k.o.), podatki o lastništvu oziroma solastništvu z
navedbo solastnikov, opis obnove objekta, finančno ovrednotenje,
terminski plan investicije.

Trajno.

EVIDENCA O SUBVENCIJAH NEPROFITNIH IN TRŽNIH
NAJEMNIN

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS,
št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13,
56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15,
Vlagatelji – najemniki neprofitnih in tržnih stanovanj.
38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ,
75/17 in 77/18).

Ime, priimek, davčna številka najemnika, naslov, podatki o lastniku
stanovanja in višini najemnine, podatki o višini dodeljene subvencije,
Ne.
številka TRR in davčna številka ter naslov lastnika stanovanja oziroma
najemodajalca.

10 let.

Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni
Udeleženci razpisa in njihovi ožji družinski člani.
list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14).

Ime, priimek, naslov, stalno in dejansko prebivališče, EMŠO: prosilca,
partnerja in otrok, davčna številka: prosilca in partnerja, telefonska
številka, stanovanjski status, kvaliteta bivanja, socialne in zdravstvene
Ne.
razmere, izobrazba, državljanstvo, doba stalnega bivanja v Občini
Kamnik, premoženjske razmere, podatki o dohodkih prosilca in ožjih
družinskih članov, podatki o dodeljenem stanovanju.

10 let.

Priimek in ime, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, davčna
številka, število družinskih članov, dohodki.

Ne.

5 let.

Dodelitev subvencije.

EVIDENCA VLAGATELJEV, KI SE PRIJAVLJAJO NA
Uvrstitev na prednostno listo oziroma na
JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V seznam upravičencev za dodelitev
neprofitnih stanovanj v najem.
NAJEM

EVIDENCA O DODELITVAH ENKRATNIH POMOČI ZA
ŠTUDENTE IN DIJAKE TER PRIZNANJIH NAJBOLJŠIM
UČENCEM

EVIDENCA O RAZVRSTITVI STARŠEV V PLAČILNE
RAZREDE ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

GLAVNA PISARNA

ZAVEZANCI ZA PLAČILO NADOMESTILA ZA UPORABO
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

21.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Pravilnik o
dodeljevanju pomoči študentom in dijakom (Uradni list RS, št.
44/12 in 59/13).
21.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
Za izračun plačila oskrbnih stroškov vzgojno- ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 32. in 32.a člen, 45.
varstvenih programov.
člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08,
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17).
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB,
Organizacija dela v glavni pisarni, vezano na
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18
delo evidentiranja dokumentov.
– ZSPDSLS-1 in 30/18).
Za izdajanje odločb o višini nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča. Odločbe in
Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02 –
izterjave izvaja Davčna uprava republike
ZV-1, 110/02 – ZUreP-1 in 110/02 – ZGO-1).
Slovenije.
Za izračun višine enkratne pomoči za
študij/šolanje in za podelitev priznanj
najboljšim učencem.

Študentje, osnovnošolci in dijaki s stalnim
prebivališčem v Občini Kamnik.

Občani s stalnim prebivališčem v Občini Kamnik.

Vrtec ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Priimek in ime, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, davčna
številka, premoženje, posebne socialne razmere, število družinskih
članov, zaposlitev, dohodki.

Ne.

5 let.

Občani Občine Kamnik in ostali vlagatelji.

Pogodbeni obdelovalec: VBIT d.o.o.

Priimek in ime, stalno in začasno prebivališče, EMŠO, e-naslov in
telefonska številka.

Ne.

Trajno, arhivsko, 10 in
5 let.

Lastniki oziroma uporabniki nepremičnin v Občini
Kamnik, za katere je potrebno plačevati NUSZ.

Davčna uprava Republike Slovenije.

Priimek in ime, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega prebivališča.

Ne.

5 let.

Pogodbeni obdelovalec: Grad d.d. (vzdrževalec programske
opreme) in VBIT d.o.o. (vzdrževalec Glavne pisarne).

Ime in priimek, naslov, EMŠO, davčna številka, številka TRR, status
(vlagatelj, pravni naslednik).

Ne.

Trajno.

Posnetki uporabnikov, na katerih so lahko razvidni oziroma
prepoznavni posamezniki, brez generalij in brez zvoka.

Ne.

Do enega leta.

EVIDENCA UPRAVIČENCEV DO VRAČILA VLAGANJ V
JAVNO TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE NA
OBMOČJU OBČINE KAMNIK

Izvajanje določil Zakona o vračanju vlaganj v
Naročniki telefonskih priključkov, ki so vlagali
javno telekomunikacijsko omrežje s ciljem,
Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
sredstva tudi v razširitev telekomunikacijskega
da se posameznim naročnikom telefonskega
(Uradni list RS, št. 54/07 – UPB in 41/11).
omrežja.
priključka vrnejo sredstva, ki so jih vlagali v
razširitev telekomunikacijskega omrežja.

EVIDENCA O IZVAJANJU VIDEONADZORA

Nadzor prometnih razmer, izboljšanje
pretočnosti prometa in prometne varnosti,
nadzor nad poškodovanjem prometne
opreme.

Uporabniki poslovne stavbe na Glavnem trgu 24 in
Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 –
uporabniki javnih površin Glavnega trga,
UPB).
Gregorčičeve in Prečne ulice.

Delovanje sistema KAMKOLO in
uveljavljanje morebitnih pravnih zahtevkov,
izdajanje opozoril in opominov.

9. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.
94/07 – UPB), Splošni pogoji dostopa in uporabe sistema za
Občani in občanke ter drugi uporabniki sistema za
izposojo električnih koles v občini Kamnik (sistem
izposojo električnih koles (sistem KAMKOLO).
KAMKOLO), št. 430-0006/2018 z dne 3. 6. 2019, Pogodba o
uporabi sistema KAMKOLO.

PODATKI O UPORABNIKIH SISTEMA ZA IZPOSOJO
ELEKTRIČNIH KOLES (SISTEM KAMKOLO)

Ime in priimek, podatek o osebnem dokumentu, letnica rojstva,
Pogodbeni obdelovalci: Špica šport, prodaja in servis športne
stalni/začasni naslov, davčna številka, elektronski naslov, telefonska
opreme, Aleš Leben s.p.; Vizija sport d.o.o. in Šolski center
Ne.
številka, podatki o posamezni izposoji (katero kolo, na kateri postaji in
Velenje.
ob kateri uri).

TEHNIČNI IN ORGANIZACIJSKI VARNOSTNI UKREPI ZA ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV: Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov in računalniška oprema, ki služi za obdelavo osebnih podatkov, je v poslovnem času stalno pod nadzorom zaposlenega javnega uslužbenca, v preostalem času pa je prostor zaklenjen.
Osebni podatki v pisni obliki so varovani v zaklenjenih omarah, poslovni prostor je varovan s fizičnim varovanjem in tehničnim varovanjem, vhodi v upravno stavbo pa z video-nadzornim sistemom. Dostop do računalniškega sistema je varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov programov in podatkov.
Dostop do osebnih podatkov v zbirki imajo samo osebe, ki so pooblaščene. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov v Občini Kamnik.

Pripravila: Kristina Zabavnik,
pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

En mesec po preteku
veljavnosti
uporabnikovega računa
za sistem KAMKOLO.

