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Na podlagi 10' dlena statutadrustva Novi Paradoks, slovensko dru$tvo za kakovos tzivljenjazdne 30' 5' 2011 je skup5dina tega diudtva, rot $iiiji organ'irustva, po posvetovanju drustva zdelavci dru5tva, dne 12.6. ZOZOlprejela slededi:

PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH !N ZAUPNIH PODATKOVNOVI PARADOKS, SLOVENSKEGA DRUiii' 6 ZAKAKOVOST ZMLJENJA

!. SPLOSNE DOLOEBE

1. 6len
(predmet urejanja)

(1) Ta pravilnik ureja ukrepe za zavarovanje osebnih in zaupnih in podatkov v drustvu Novi paradoks,slovensko drustvo za kakovost Zivljenja; matidna Stevilka 'lT6ggggooo (v nadaljevanju druStvo) znamenom' da se prepredi nepooblaiden dostop, ,p"i"o, ali druga nepooblasdena obdelavaosebnih ali zaupnih podatkov v dru$tvu.

(2) Ta pravilnik doloda tudi sprejem evidenc obdelav osebnih podatkov in osebe, ki so v drustvuodgovorne za zagotavljanje varnosti osebnih poorikou v'posamezni zbirki osebnih podatkov,osebe' ki lahko :T9i narave svoiega dela obdetujejo osebne podatke , oirst* in osebe,

;3::l-"#: 
za obvesdanie in osebe,'odgovorne ," toGeunje o krsitvah vlrnosti osebnih

2. dten
(osebni in zaupni podatki)

t" 
:;"jl,#datki 

po tem pravilniku so osebni podatki, kot jih dotodajo predpisi, ki drustvo

(2) Zaupni podatki po tem pravilniku so vsi podatki, ki so tako pomembni, da bi z njihovo izdajo alirazkritjem nepooblasceni osebi oruitvu nastala ali lahko nastala Skoda rrioioiro njihovo razkritjekako drugade v nasprotju z interesi diustva zaupni p"ortii so predvsem predlogi projektov inprogramov' vkljudno z njihovo finandno t<onstrut<c-iiL pLiririi o donatorjih in sponzorjih drustva, vkolikor ti niso iavno objavljeni, poo"t[i o pravnem in sociarnem porozaju strank, dranov, deravcev in
:5"#i3f;Jiffi|""1,o',';H ff?:?:,;:,;;;;;;k;;;,;#'E"r,i 

o,,stui t"iii.ii* i, vsi podatki, ki

(3) S Stampiljkami druStva se ravna kot z zaupnimi podatki.

(4) Podatki' ki izpolnjuiejo pogoje za zaupne podatke, so zaupni podatki tudi de niso tako oznadeni.

(na6eta pri ool"trdJil""onl, podatkov)
(1) Drustvo lahko osebne podatke obdeluje le, de ta to obstaja ustrezna pravna podraga (npr.privolitev posameznika, zakon, zakoniti interes OruSival. 

---
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(2)

(3)

Dru5tvo obdeluje osebne podatke zakonito, pravicno in pregledno.

osebni podatki, ki se obdelujejo v druStvu, morajo biti tocni in po obsegu omejeni na to, kar je
potrebno za namene, za katere se obdelujejo, razen de predpisi ne dolodajo Orugaee.

4. dlen
(odgovornost za izvajanje praviln ika)

(1) Za izvajanje tega pravilnika glede osebnih podatkov, ki se obdelujejo za potrebe izvlanjajavnega socialnovarstvenega programa druStva, in glede zaupnih podatkov, (i se nanasajo na
takSen program, je odgovoren vodja tega programa

(2) za izvajanje tega pravilnika glede osebnih podatkov, ki se ne obdelujejo za potrebe izvajanjajavnega socialnovarstvenega programa drustva, temved za splosne potrebe delovanja drustva, inglede zaupnih podatkov drustva , ki ne nana5ajo na tak5en programu, je odgovorna predsednica
oziroma predsednik drustva (v nadaljevanju predsednit<y, 

't<i 
lin*.o za oprlvljanje posameznih

nalog' potrebnih za izvrSevanje tega pravilnika, pooblasti drugega delavca dru5tva.

(3) Nadzor nad izvajanjem postopkov in ukrepov, dolodenih s tem pravilnikom, opravlja upravni
odbor.

II. UKREPIZA VAROVANJE OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV

(spto5na obveznost detavca gr"l",lj;tJr"nr" osebnih in zaupnih podatkov)

(1) Vsak delavec, ki opravlja delo za drustvo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, pogodbe civilnegaprava, kot samozaposleni delavec ali prostovotlec orusiva (v nadaljevanju delavec drugtva),izvaja predpisane ukrepe za zavarovanje osebnih in zaupnih podatkov po tem pravilniku in varujeosebne in zaupne podatke, za katere je izvedel oziroma je bil z njimi seznanjen pri opravljanjudela za drustvo. obveza varovanja oiebnih in zaupnih podatkov n" pr"n.h, s prenehanjem
delovnega ali drugega pogodbeneg a razmerjaz dru$tvom,

(2) Delavec drustva pri opravljaniu dela za drustvo, ki zajema obdelavo osebnih ali zaupnihpodatkov, te podatke lahko obdeluje samo v skladu z navodili drustva kot delodajalca aliodredbodajalca in lastnika osebnih ali zaupnih podatkov, jih obdeluje v skladu s predpisi in samne doloea namenov njihove obdelave.

(3) Delavec drustva, ki pri opravljanju dela za drustvo obdeluje osebne ali zaupne podatke, ali ki selahko s taksnimi podatki seznani, pred zadetkom dela poJpis" posebno izjavo,v kateri potrdi, daje seznanjen s tem pravilnikom, da bo izvajal ukrepe za varovanje osebnih in zaupnih podatkov,da bo sporoeil vsako krsitev varnosti osebnih ali'zaupnih podatkov ter da je seznanjen tudi sposledicami krsitve teh obveznosti. lzjava iz tega odsiavka' je lahko vkljueena v pogodbo, ki jodelavec sklene z dru5tvom.

(4) Predsednik ali vodia programa lahko izdata podrobnejsa navodira za izvalanjetega pravilnika, kiso za delavce zavezujoda.

6. 6ten
(razvr5danje gradiva)

Delavec pri opravljaniu dela za drustvo hrani in razvrsda dokumentarno gradivo, ki pri tem nastaja(dokumenti drustva, dopisi, seznami, kopije listin oaioteke,-slike, itd.) z logienimi nazivi in po
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(1)

posameznih mapah, tako. da jo lahko po potrebi v njegovi odsotnosti ali po njegovem prenehanju delaza druStvo, enostavno najdejo tudi drugi delavci.

7. 6len
(varovanje prostorov)

Prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih ali zaupnih podatkov v fizidni ali elektronski obliki, sodostopni samo delavcem drustva, ki v njih opravljajo deio za drustvo in se ob njihovi odsotnostizaklepajo Kliudi za dostop do varovanih prostorov ali do posameznega dela varovanih prostorov
(npr' do posamezne pisarne) se ne hranijo na mestu, kjer bi bilo lahkJdostopni delavcem drustva
ali drugim osebam, ki niso poobla5ceni za obdelavo osebnih ali zaupnih podatkov, ki se nahajajo vtak5nih varovanih prostorih.

Delavec dostopa do varovanih prostorov samo v delovnem dasu drustva, izven tega dasa pasamo na podlagi dovoljenja predsednika drustva ali vodje programa. Delavec prisotnost vprostorih druStva izven delovnega casa evidentira.

Delavec v dasu opravljanja dela v prostorih drustva skrbi, da nepooblasdene osebe nimajodostopa do nosilcev osebnih ali zaupnih podatkov.

Delavec zagotavlja, da so izven delovnega dasa drustva omare in pisalne mze z nosilci osebnihali zaupnih podatkov zaklenjene.

V prostorih, kjer se nahajajo nosilci osebnih ali zaupnih podatkov je prepovedano kaditi,uporabljati odprt ogenj ali uporabljati zadasno elektridno napeljavo brez nadzora. v taksnlhprostorth se lahko hraniio gorljivi materiali smo v kolidinah, ki so nujno potrebne za nemoten potekdelovanja druStva.

B. 6len
(varovanje nosilcev osebnih in zaupnih podatkov)

(1) Delavec nosilec osebnih ali zaupnih podatkov v fizidni obliki (listinska dokumentacija, mapa, itd.)vdasu, ko se podatkov na njem ne obdeluje zaradi delovnega procesa, hrani v omari znotrajvarovanih prostorov drustva. Delavec taksno omaro v dasu svoje odsotnosti iz prostora, kjer seomara nahajajo, zaklepa. Delavec kljuda od omare ne hrani na mestu, kjer bi uii lanro dostopendelavcem drustva ali drugim osebam, ki niso pooblasdeni za obdelavo osebnih in zaupnihpodatkov.

(2) Delavec nosilca osebnih ali zaupnih podatkov v fizidni obliki ne iznasa iz prostorov drustva, razen6e je to izjemoma potrebno zaradi delovnega procesa drustva in to odobri predsednik ali vodjaprograma.

(3) Radunalnik ali podobna elektronska naprava (v nadarjevanju radunalnik), na katerem seobdelujejo osebni alizaupni podatki ima sledece nastavitve'oziromalastnosti:

- zagon radunalnika ali dostop do osebnih ali zaupnih podatkov na njem je mogod z vnosomuporabniskega imena in modnega gesla, ki se zamenja'najman.1 enkrai n, 
-du" 

leti in vsakid, kopride do nepooblasdenega dostopa ali ko pride do suma, oL oi oo tega lahko prislo (npr. poskusvdora, razkritje gesla),
- vsak delavec drustva, ki uporablja radunalnik, ima svoje uporabnisko ime in svoje modno geslo, kiga izbere sam,
- de se na radunalniku obdeluje ved zbirk osebnih podatkov ali ved sklopov zaupnih podatkov, dokaterih zaradi narave dela nimajo dostopa vsi delavci, ki uporabljajo radunalnik, je dostop do zbirkpodatkov urejen tako, da ima dostop do posamezne zbirke ali do posameznih podatkov samo

(2)

(3)

(4)

(5)
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(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

delavec, ki ima tak5no pravico (npr. z dodatnim geslom za dostop do mape, kjer so osebni ali
zaupni podatki ali s programskimi omejitvamidostopa do posamezne mape s podatki),
radunalnik ima vkljudeno beleZenje, kdaj je bil dolocen uporabnik (delavec) piilavryen v operacijski
sistem radunalnika,
operacijski sistem na radunalniku je nastavljen tako, da se samodejno posodablja,
radunalnik ima vkljuden ali namesden poZarni zid, ki radunalniti varuje pred poskusi vdora iz
svetovnega spleta,
na radunalniku je name5den program za odkrivanje nezazelene programske opreme, ki je
nastavljen tako, da se samodejno posodablja, da redno pregleduje radunllnik in da ob prikljuditvi
zunanje podatkov enote na radunalnik (npr. USB kljudka, zunanjega diska), leto avtomatidno
preveriza prisotnost neza2elene programske opreme in
operacijski sistem se v primeru neaktivnosti zaklene in za nadaljevanje dela zahteva ponoven
vnos gesla.

Popravljanje' spreminjanie ali vzdrzevalna dela na radunalniku, na katerem se obdelujejo osebni
ali zaupni podatki ali nameSdanje dodatne programske opreme na taksen radunalniku je dovoljeno
samo na podlagi dovoljenja predsednika. ee takSna dela za druStvo opravlja tretja oseba, mora
imeti drustvo z njo sklenjeno pisno pogodbo kot dolodeno s tem pravilnikom.

Delavec uporablja radunalnik in drugo elektronsko opremo, ki je v lasti drustva, samo za
opravljanje delovnih nalog, kijih ima do dru5tva.

Nosilec osebnih ali zaupnih podatkov v elektronski obliki (zgosoenke, USB kljudki, prenosni diski,
itd.) se hranijo na enak nadin kot nosilec osebnih podatkov ,-ririeni obtit i.

Delavec nosilca osebnih ali zaupnih podatkov v fizicni ali elektronski obliki izven delovnega easa(odhod domov, odmor, itd') ne pu5da na delovnih povrsinah (mize, police...)temved jih shrani vzaklenjeno omaro, radunarnik pa ugasne ari programsko zakrene.

9. 6len
(varovanje osebnih in zaupnih podatkov pri delu s strankami in obiskovalci)

Delavec zagotovi, da se obiskovalec prostorov druStva (vzdrzevalec, poslovni parter, dlan,stranka in drugi) giba v prostorih druStva samo z vednostjo in pod nadzorsivom delavca druStva,h kateremu ie prisel ali ki ga je sprejel. Delavec pri tem pazi, da ne pride do neupravidenih
dostopov ali obdelave osebnih ali zaupnih podatkov.

Delavec zagotovi, da je obiskovalec v prostorih drustva pod njegovim nadzorstvom in samo vdasu rednega delovnega dasa druStva, izven tega dasa pa samo na podlagi dovoljenjapredsednika ali vodje programa.

Delavec pri delu z obiskovalcem ne pusda nosilca osebnih ali zaupnih podatkov na mrzi ali kjedrugje v prisotnosti teh oseb.

v prostor drustva, ki je namenjen poslovanju z obiskovalci drustva, so nosilci podatkov inradunalni5ki zasloni namesdeni tako, da obiskovalec nima vpogreda vanje.

10. 6len
(nadin brisanja osebnih podatkov)

Po poteku roka hrambe osebnih podatkov se osebne podatke izbrise ali anonimizira,
(1)
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\z)

(3)

(4)

Ne glede'na prejsnji od-stavek se osebne podatke po poteku roka hrambe lahko arhivira v sktadu spredpisi o arhiviranju, 
9." 

gt" za osebne podatke,'ki se nanasajo na delovanje drustva v javnem
interesu, kijih je na podlagi odlodbe pristojnega arhiva potrebno arhivirati.

osebne podatke, shranjene na nosilcu v fizidni obliki se izbrise z nepovratnim unidenjem nosilca(rezanje, sezig, predaja pooblasdeni sluzbi v uni6enje, itd.) kar se dokumentira. Nosilce z osebnimipodatki nidovoljeno brez unidenja odmetavati v kose za smeti.

osebne podatke, shranjene v elektronski obliki, se izbrise z uporabo metode, ki onemogo6aobnovitev podatkov.

(5) ee potede rok hrambe samo delu osebnih podatkov v posamezni zbirki osebnih podatkov, senajmanj enkrat leto preveri taksno zbirko z namenom ugoiovitve, alije katerim osebnim podatkomv njej potekel rok hrambe.

(ukrepanje v primeru krsitve 
"Jl'":J::ebnih arizaupnih podatkov)

Delavec drustva v.primeru ugotovljene krsitve varnosti osebnih ali zaupnih podatkov (razkritjenepooblasdeni osebi, odtujitev podatkov, izguba nosilca or"onin ali zaupnih podatkov itd.) stori vsepotrebno, da krsitev preneha in o krsitvi nem-rdoma obvesti pieoseonit<a iri r"oi" pi"grama.

12. dlen
(varovanje posebnih osebnih podatkov)

Posebne osebne podatke (osebni podatki o zdravstvenem stanju, o spolni usmerjenosu, itd.) se varujez dodatnimi oziroma strozjimi ukrepi kot ostale osebne poortt"'in sicer se izvaja se sledede ukrepe:

- nosilec posebnih osebnih podatkov v fizidni obliki ali v elektronski oblikije posebej oznaden (npr. zoznako >zaupno<) ali pa je tako oznadena omara ali fascikel, v katerem je taksen nosilec,- nosilec posebnih osebnih podatkov se ne hrani v prostorih, ki niso trtriti tuoi delovni prostori (sene hranijo na hodniku, v kleti, itd.), razen de gre za namenske prostore za hrambo dokumentov(npr, arhivski prostori),
- dostop do zbirke osebnih podatkov, ki vsebuje posebne osebne podatke in ki se obdeluje naradunalniku, je zasditen z dodatnim mocnim geslom in ki ga imajo samo oltavci, ki dostoppotrebujejo zaradi narave svojega dela,- obdelava zbirke osebnih podatkov v fizidni ali elektronski obliki, ki vsebuje posebne osebnepodatke, je organizirana tako, da je mozn o za nazaj ugotoviti, kateri delavec drustva je do njedostopal, kdajje 

{gslooal in katere spremembe Je naieoi (npr. da se bele2i zgodovina spremembzbirke, da se bele2i, kdo je vpisoval spremembe v mapo, itd.),- posebni osebni podatki v elektronski obliki ," n. noril.u, ki ni racunalnik (npr. USB kljud, zunanjidisk), hranijo za5diteni z enkripcijo,- posebne osebne podatke se posreduje po navadni posti priporoceno s povratnico,- posebne osebne podatke se posreduje preko spleta zas8itene z enkripcijo in geslom, pri demer segeslo za odklep ne posreduje v istem sporodilu.

13. 6len
(ravnanje s prejeto poito)

DruStvo izdeluje varnostno kopijo osebnih podatkov, ki se hranijo na nosilcih v elektronski obliki,najmanj enkrat mesedno' varnoitna kopija se lahko hrani n" Jrrg", radunalniku kot je radunalnik,kjer se osebni podatki izvirno hranijo ati na prenosnem nosilcu (npr. USB kljud, zunanji disk).

14. 6ten
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(ravnanje s prejeto po5to)

(1) Delavec, zadolaen za sprejem in dodelitev poste, pregreda prejeto posto samo z namenomugotovitve, za katerega deravca je, in jo izrodi neposredno"temu deravcu.

(2) Ne glede na preisnji odstavek delavec, zadollenza sprejem in dodelitev poste, poste ne odpre, deie na njej navedeno, da se vrodi osebno drugemu'deLvcu, ce je naslovljena na delavca brezoznadbe delovnega mesta, ce je Sele pod njegovim imenom ime ali naslov drustva, de je postanaslovljena na drugo organizacijo ali ee gre za razpis ali natecaj.

(posiljanje osebnih Jj;"i5? tretjim osebam)

(1) osebne podatke se posilia tretiim osebam samo na podlagi pisne vloge in de izkazejo za toustrezno pravno podlago (npr. privolitev por"r"=nikr, n, katerega se podatki nana$ajo,konkretno zakonsko podlago).

(2) osebne podatke se posreduie po navadni posti priporodeno in z uporabo kuverte, ki onemogoda,da bi bila ob osveflitvi vidna vsebina po5iljke.

(3) osebne podatke se posreduje preko spleta le na nadin, ki nepooblasdenim osebam prepredujejoseznanjanje z njihovo vsebino (preko protokola https, itd.).

(4) v primeru posredovanja osebnih podatkov drugim uporabnikom osebnih podatkov (obdelovalcem,ki osebne podatke obdelujeio v imenu drustva, tretlim osebam, ki osebne podatke obdelujejo zalastne namene alt na podlagi zakona) drustvo zagoiuvrya poort"t o tem, kateri osebni podatki sobili posredovani, komu in kdai. Podaike o posredovanju se lahko zagotavlja tudi v okviru drugihevidenc (npr. v knjigi izhodne po5te ali v zbirki poslane 
"f 

poSt"l

16, clen
(urejanje razmerji z obdelovalci osebnih podatkov)

Druga oseba lahko v imenu drustva obdelujeio osebne ali zaupne podatke drustva (npr. radunovodskiservis' vzdrzevalci radunalniSke opreme, ito.) r"ro, ee imalorustvom sklenjeno pisno pogodbo, v
[3:T-il 

v skladu s predpisi ure.lene prrri.u in ooveznosti iat<sne osebe pri varovanju osebnih

(obveznost informiranja posamezn'nJJ;"iil"tavi njihovih osebnih podatkov)
(1) Drustvo delavce, uporabnike socialnovarstvenega programa in druge posameznike, od katerihpridobiva njihove osebne podatke, informira o obdelavi njihovih osebnih podatkov.

(2) Za zagotavljanie informiranja iz prejsnjega.odstavka je odgovorna oseba, ki je odgovorna zavarstvo zbirke osebnih podatkov, v ot<viiu-kater";;;;t";piiooioseone podatke od posameznikain kije dolodena v 20. dlenu tega pravitnika.

(3) odgovorne osebe iz prejsnjega odstavka so odgovorne tudi za resevanje zahtevkovposameznikov' ki se nanasajo na njihove.prrri."-g[ie" osebnih podatkov (npr. pravice dovpogreda, popravka), ie so ti fodatki oLt zoirxe, .. t rtEro so odgovorne.

18. 6len
(dostop do elektronske po5te detavcev dru5tva)
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(1)

(2)

Drustvo hrani gesla delavcev, kijih ti nastavijo za dostop do svojega delovnega ra6unalnika, na
katerem obdelujejo osebne podatke, vzaprtih kuvertah in na na6in, da ima dJnjih dostop samopredsednik.

Geslo za dostop se lahko razkrije in ga uporabi drug delavec drustva samo v izjemnih primerih,
kot so odpoved delovnega ali drugega pogodbeneg-a razmerja, smrt delavca, naravne nesrede,nenapovedana odsotnost delavca, ugotavljanje t<rsitev oetavca, nujnost dostopa do elektronskepoSte delavca zaradi.p_otreb delodajalca v dasu delavdeve odsotnosti in podobno. o razkritjugesla odlodi predsednik z obrazloZenim sklepom, pri demer uposteva izjemnost situacije invarovanje zasebnosti odsotnega sodelavca.

Uporaba gesla delavca je.omejena na vpogled ali obdelavo osebnih podatkov, kije bila razlog zarazkritje gesla. Pri uporabi gesla in vpogleOu sta prisotna vsaj dva delavca drustva. Vsaka takSnauporaba gesla in vpogled se evidentira in se o tem se obvesti delavca, katerega geslo se jerazkrilo.

ob prenehanju delovnega razmerja delavca z drustvom, se njegov elektronski naslov, ki ga
zagotavlja druStvo, izbrise.

III. EVIDENCE OBDELAV OSEBNIH PODATKOV

19. 6len
(sprejetie in vsebine evidence obderave osebnih podatkov)

Upravni odbor za vsako zbirko osebnih podatkov v drustvu sprejme v skladu s predpisi evidencodejavnosti obdelave osebnih podatkov v zbirki, de drustvo te pooatre obdeluje redno, 6e zbirkavsebuje posebne osebne podatke ali de obdelava osebnih podrito, v zbirki pr"o.i"rr;, tveganjeza pravice in svobosdine posameznikov, na katere se nanasaio osebni podatki.

Evidenca dejavnosti obdelave osebnih podatkov vsebuje najmanj namen obdelave, opis kategorijposameznikov, na katere se nanasajo osebni podatki, vrste osebnih podatkov, uporatnire, ki sojim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, rok hrambe osebnih podatkov ter opis tehnidnih inorgan izacijskih va rnostn i h u krepov za zav arov anje osebn ih podatkov.

ee obdelava osebnih podatkov temelji na zakonitem interesu, se v evidenci obdelave osebnihpodatkov dokumentira tudi presoja zakonitega interesa drustva in interesov posameznikov, nakatere se osebnih podatki nana$ajo.

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

lv' DoLoerEV osEB, oDGovoRNtH zA DoLoeENo zBrRKo osEBNrH poDATKov
OSEB, KI LAHKO OBDELUJEJO OSEBNE PODATKE V ZBIRKI !N OSEB

ODGOVORNIH ZA OBVESEANJE

20. 6ten
(doroEitev odgovornih oseb grede zbirk osebnih podatkov)

(1) Za zbirko osebnih podatkov >Evidenca zaposlenih v drustvu< se dolooijo sledede osebe:

- odgovorna oseba za zagotavljanje varstva osebnih podatkov v zbirkije predsednik,- dostop do zbirke imajo-slede6e osebe, v ooseju' [otr"tn", zaradi narave svojega dela zadrustvo: predsednik, poslovni sekretar, it.r.ornl rJJ;, progrrra (samo do osebnih podatkovzaposlenih v programu,.kiga vodi), organidrustva, o'triru jvo;in piisto;nosti,-'- za obvesdanje nadzornih organov in iaposlenin o"r"r.lu v skladu z veljavnimi predpisi, je vprimeru krsitev varnosti osebnin podatkoi u 
=niiri oJgoiiren preosednik,

(2) za zbirko osebnih podatkov >Zunanji sodelavci drustva< se dolodijo sledede osebe:
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- odgovorna oseba za zagotavlianje varstva osebnih podatkov v zbirki je predsednik,- dostop do zbirke imajo-sledede osebe, v onseju [otr"on", zaradi n;;;;u svojega deta zadrustvo: predsednik, foslovni sekretar, it.rr.rrl ,,iira..programa (samo do osebnih podatkovzunanjih sodelavcev v programu, r<i ga vooll, ;tgunijirstra v okviru svojih pristojnosti,- za obvesdanie nadzornih 6rqanov ii zapoJienii ourrr."u v skladu z veljavnimi predpisi, je vprimeru krsitev varnosti oseb"nih pooatt<ov v zoirti o"jJouoren predsednik.

(3) za zbirko osebnih podatkov >drani drustva< se dorodijo sredede osebe:

- odgovorna oseba za zagotavllanje varstva osebnih podatkov v zbirki je predsednik,- dostop do zbirke imajo-sledede'osebe, , rb;;g; 5Jtr.on.m ,J,r^ai,{i|,ivl suo1"g. deta zadruitvo: predsednik, [oslovni sekretar, organi o,i,stiu v okviru svojih pristojnosti,- za obvesdanje nadzornih organov in zap6stenir, Jutur."u v skladu z veljavniml predpisi, je vprimeru krsitev varnosti oseb-nih pooatt<ov v zoirr.i oiJouoren predsednik.

(o) 
13,3!i'!#;:iJ'ir!;:?tno" >Evidenca uporabnikov prosrama drustva stanovanjska skupina< se

- odgovorna oseba za zagotavljanje varstva osebnih podatkov v zbirkije vodja programa,- dostop do zbirke imajo-sredeie'111b-e , 
"b;;;; [Ji"on", zaradi n";;;; svojesa deta zadrustvo: predsednik, strokovna vodia programa,-strokovnidelavci in rrienl olr"vci, kiopravljajodelo v programu, organi druStva , otuiru,"";iribrl.t"lr"rti,- za obvesdanje nadzornih organov in zaposl-enih o"tir.", v skladu z veljavnimi predpisi, je vprimeru krsitev varnosti oseb-nih pooattov v znirti 

"ig"i"ren 
predsednik.

(5) za zbirko osebnih podatkov >Donatorji drustva< se dorodijo sredede osebe:
- odgovorna oseba za zagotavlianle varstva osebnih podatkov v zbirki je predsednik,- dostop do zbirke imajo-sledeee'oseoe, , 

"b;;g; 5oulon", zaradi narave svojega dera zadrustvo: predsednik, [oslovni sekietar, organi ar"ustia v'or<viru svojih pristojnosti,- za obve$danje nadzornih organov in ,rp6.t"nin-j"rlu.", v skladu z veljavnimi predpisi, je vprimeru krsitev varnosti oseb-nih pooatt<ov v znirr.i 
"ig"""ren 

predsednik.

V. KONCNA DOLOEBA

1 
o ov es e a nl 1',,l',i], n."*r

(1) Ta pravilnik pridne veliati in se uporabliatinaslednjidan, po sprejemu na skupsdiniDNp.

t'' 
lf,!!x'liJ!,;: 

posreduje vsem delavcem drustva in jim je tudi kasneje na votjo v prostorih na

(3) Z dnem veliavnosti tega pravilnika preneha veliati pravirnik. o zavarovanju osebnih in zaupnih
3?i3'i;'ter 

o varovaniu dokumentarnega gradiva, ki ga je Upravni oooo,. oirstul sprejet dne 27.

Ljubljana, i2.6.2020

Sredko Brumen
predsednik

,d:*-^t:h
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