
 

 Cankarjeva 10 

5000 Nova Gorica 

SLOVENIJA 

T: 05 62 05 700 

sc@scng.si 

 

 Š
o

ls
k
i 
c
e
n

te
r
 N

o
v
a
 G

o
r
ic

a
 

Politika zaupnosti, zavarovanja in informacije o osebnih podatkih na  
ŠC Nova Gorica 

 
 
Javni vzgojno-izobraževalni zavod Šolski center Nova Gorica se zavezuje k varovanju 
osebnih podatkov in zasebnosti vseh deležnikov: 

 vzgojno-izobraževalnega procesa, 

 podpornih procesov in 

 projektov.  
 
Deležniki so dijaki, starši, študenti, odrasli udeleženci izobraževanj in usposabljanj, 
pogodbeni partnerji, kupci produktov ter zaposleni. 
 
ŠC Nova Gorica za vse deležnike: 

1. skrbi za zakonitost in transparentnost obdelave osebnih podatkov (OP), 
2. ima objavljeno politiko varstva OP, 
3. ima evidenco katalogov zbirk OP in posredovanja OP, 
4. skrbi za pravnoorganizacijske in tehnične ukrepe, ki zahtevajo in omogočajo 

varstvo OP, 
5. deležniki imajo možnost uveljavljanja pravic posameznikov (informiranje, 

dostop …),  
6. se odziva na morebitne kršitve (evidenca kršitev, poročanje IP …), 
7. ima določene osebe – skrbnike obdelave določenih OP ter  
8. ima določeno pooblaščeno osebo za varstvo OP (DPO). 

 
ŠC Nova Gorica spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov svojih 
storitev, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami ali 
zlorabami. 
 
ŠC Nova Gorica je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k 
varovanju osebnih podatkov deležnikov. ŠC Nova Gorica se zavezuje, da ne bo pod 
nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredoval osebnih podatkov tretji osebi 
oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v vsebine oz. druge podatke svojih 
uporabnikov, razen če bi od njega to zahtevali oz. dovoljevali zakoni ali odredbe sodišč. 
 
ŠC Nova Gorica se zavezuje, da bo osebne podatke vodil, vzdrževal in jih obdeloval v 
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in s Splošno uredbo o varstvu osebnih 
podatkov ter uredbo GDPR. Zaradi specifičnosti dela z OP je v ta namen sprejet interni 
Pravilnik o varovanju podatkov ŠC Nova Gorica, ki je usklajen z javno veljavnimi 
pravnimi akti na tem področju in bolj natančno opredeljuje s tem povezano 
odgovornost in naloge. 
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