VPRAŠALNIK
Zavod:

________________________________________________________________________

Ravnatelj:

________________________________________________________________________

Kontaktna oseba za varstvo os. podatkov:___________________________________________________
Datum:

________________________________________________________________________

Izvajanje aktivnosti v letu 2020 se prične s pregledom stanja, torej pregledom skladnosti dokumentacije v
zavodu glede na dejansko stanje. V zvezi s tem vas vljudno naprošamo, da izpolnite spodnji vprašalnik, na
podlagi katerega bo moč ugotoviti, kaj ste v preteklem letu oz. do tega trenutka postorili na temo varstva
osebnih podatkov.
Na vprašanja odgovorite tako, da obkrožite ustrezen odgovor (DA/NE), v kolikor boste vprašalnik
izpolnjevali elektronsko ustrezen odgovor odebelite in podčrtajte (npr. DA/NE). Pri odgovorih, kjer je
predvideno, zapišite odgovor v opisni obliki.
Izpolnjen vprašalnik posredujete na elektronski naslov: maja@czpp.si, najkasneje do 23. 03. 2020.

Zap. Vprašanje:
št.
1.
Ali ste v zavodu sprejeli:
Pravilnik o zbiranju in zavarovanju osebnih podatkov

2.
3.

Evidence dejavnosti obdelave os. podatkov – zavod kot upravljalec
Evidence dejavnosti obdelave os. podatkov – zavod kot obdelovalec
Soglasje za starše
Soglasje za zaposlene
Ali ste imenovali pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov?
Ali ste obvestili Informacijskega pooblaščenca o imenovanju pooblaščene
osebe za varstvo osebnih podatkov in kdaj (navedite datum)?

Odgovor:

DA

NE

DA
DA
DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE
NE
NE

Datum:

4.

Ali so podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov dostopne na DA
spletni strani zavoda?

NE

5.

6.

Ali so posameznikom na spletni strani na voljo informacije v zvezi s DA
NE
pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (GDPR – informacije
posameznikom).
Ali ste CZPP d.o.o. posredovali čistopise dokumentov in kdaj (navedite DA
NE
datum)?
Datum:

7.

Ali ste zaposlenim posredovali gradivo za izobraževanje in kdaj (navedite DA
NE
datum)?
Datum:

8.

Ali je bilo izvedeno izobraževanje zaposlenih in kdaj (navedite datum)?

DA

NE

Datum:

9.

Ali sprejet interni akt - Pravilnik o zbiranju in zavarovanju osebnih podatkov v DA
NE
praksi odraža dejansko stanje v zavodu?
V kolikor ste obkrožili NE, vas naprošamo, da pojasnite, zakaj ne in morebitne predloge za
dopolnitev Pravilnika.

10.

Ali sprejet interni akt – Evidence obdelave odražajo v praksi dejansko stanje DA
NE
osebnih podatkov, ki jih upravljate/ obdelujete?
V kolikor ste obkrožili NE, vas naprošamo, da pojasnite, zakaj ne in navedete morebitne osebne
podatke, ki jih upravljate/obdelujete in niso zajeti v evidencah obdelave, kdo ima dostop do teh
podatkov, komu jih lahko posredujete, podlago za upravljanje/obdelovanje teh osebnih
podatkov ter časovno opredelitev, kako dolgo boste te podatke hranili.

11.

Bi želeli kaj dodati?
V kolikor ste obkrožili DA, vas naprošamo za pojasnilo.

DA

NE

12.

Imate kakšne dodatne predloge?
V kolikor ste obkrožili DA, zapišite predloge.

DA

NE

Za sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo.

Center za pravno pomoč, d.o.o.

