Na podlagi 25., 26. in 27. clena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, st. 94/2007
- UPBl) direktor druzbe MOS Servis, trgovina, storitve, inzeniring d.o.o. Mestinje 2b izdaja

PRAVILNIK O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

1. clen

S tern pravilnikom se dolocajo pravice, obvemosti in ukrepi zaradi varovanja osebnih podatkov
delavcev v delovnem razmerju z druzbo MOS Servis d.o.o. Mestinje 2b (dalje: druzba) in drugih oseb,
ki za druzbo opravljajo delo na kakrsnikoli drugi pravni podlagi (dalje: delavci), z namenom preprecitve
nedopustnih posegov v zasebnost in dostojanstvo delavcev v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih
podatkov.
Obdelava osebnih podatkov pomeni kakrsnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z
osebnimi podatki, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali
spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporocanje, sirjenje ali drugo dajanje
na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali unicenje.
Obdelava osebnih podatkov je lahko rocna ali avtomatizirana.
V zadevah, ki jih ne ureja ta pravilnik, se uporabljajo dolocbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
2. clen

Varovani osebni podatki so katerikoli podatki, ki se nanasajo na delavca, ne glede na obliko, v kateri je
izrazen, zlasti pa naslednji podatki, ki jih zbira ali obdeluje druzba oziroma obstaja moznost seznanitve
in pridobitve podatka:
- identifikacijski podatki o delavcu (ime, priimek, stalno prebivalisce, zacasno prebivalisce, EMSO,
davcna stevilka, stevilke osebnih dokumentov ... );
- podatki o zaposlitvi oziroma opravljanju dela;
- podatki o clanstvu v sindikatu;
- podatki, ki se nanasajo na zdravstveno stanje delavca;
- podatki, ki se nanasajo na socialno in ekonomsko stanje delavca;
- podatki, ki se nanasajo na druzinska ali partnerska razrnerja delavca ter na status delavca;
- podatki, ki se nanasajo na stanovanjske ali bivalne pogoje delavca;
- podatki o izobrazbi, znanju in izkusnjah;
- podatki o filozofskih ali verskih prepricanjih ter o rasnem poreklu in pripadnosti narodu ali narodnosti.
Varovani osebni podatki so tudi osebni podatki iz prvega odstavka tega clena, ki se nanasajo na ozjega
druzinskega clana delavca.
3. clen

Podatki o rasnem, narodnem ali narodnostnem poreklu, politicnem, verskem ali filozofskem prepricanju,
clanstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju in spolnem zivljenju ter o biometricnih macilnostih so
obcutljivi osebni podatki, katerih obdelava je dovoljena le pod pogoji iz 13. clena ZVOP-1.
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