
 
 
 
 
 
 
Številka: 014 – 176 / 2019 
Datum: 8.7.2019 
 
 
OŠ Zbora odposlancev (ime zavoda), TZO 28, 1330  (naslov zavoda), ki jo zastopa ravnatelj/ica / 
direktor/ica Peter PIRC skladno z določili 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter 
o razveljavitvi Direktive 95/46/ES - Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR (v nadaljevanju Uredba 
GDPR) 
 
izdaja naslednji  
 
 

SKLEP O IMENOVANJU POOBLAŠČENE 
OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV (DPO) 

 
 
Za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenuje Katjo TRETJAK, univ. dipl. prav., zaposleno 
na delovnem mestu pravnica v podjetju Center za pravno pomoč d.o.o., Rimska ulica 4, 2310 Slovenska 
Bistrica, ki je dosegljiva preko elektronske pošte katja@czpp.si in telefonske številke 08 2059604. 
 
S sklepom o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov bo zavod seznanil Urad 
informacijskega pooblaščenca. Podatke o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov (ime in 
priimek, naslov, elektronska pošta in telefonska številka) bo zavod objavil na svoji spletni strani in 
oglasni deski zavoda. 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
 

Izdajatelj sklepa je javni vzgojno-izobraževalni zavod in je skladno s 37. členom Uredbe GDPR dolžan 
imenovati pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. Zavod je z družbo Center za pravno pomoč 
d.o.o., Rimska ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica, sklenil Pogodbo o svetovanju in izvajanju storitev 
pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO), s katero se je družba Center za pravno pomoč 
d.o.o. zavezala zavodu zagotavljati storitve pooblaščene osebe za varstvo osebnih poodatkov ter 
zavodu posredovati ime ter kontaktne podatke fizične osebe, ki bo v sklopu sklenjene pogodbe 
prevzete obveznosti izvajala. Zavodu so bili skladno s predmetno pogodbo posredovani zahtevani 
kontaktni podatki, na podlagi katerih lahko zavod izvede imenovanje pooblaščene osebe za varstvo 
osebnih podatkov. Zavod bo ime in priimek, naslov, elektronsko pošto in telefonsko številko 
pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov objavil na svoji spletni strani in oglasni deski zavoda. 
 
Sklep je s tem utemeljen in dokončen. 
 
 

                                                                                                                               Ravnatelj/ica / direktor/ica  
                                                                                                                                     Peter PIRC        
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