Na podlagi določil Pravilnika o obdelavi osebnih podatkov vključno z zagotavljanjem varnosti
osebnih podatkov in politiko varstva osebnih podatkov na Srednji ekonomsko-poslovni šoli
Koper (v nadaljevanju: šola) z dne 9. 5. 2019 izdajam ravnateljica šole
NAVODILA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V ČASU IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO
1. člen
Za izobraževanje na daljavo uporablja šola eAsistent, aplikacijo MS TEAMS za izvajanje
videokonferenc, t. j. pouka na daljavo v živo, ter elektronsko pošto preko eAsistenta.
2. člen
Učitelji in dijaki se v videokonference prijavljajo s pravim imenom in priimkom.
3. člen
Učitelji pri svojem delu ne uporabljajo aplikacij, ki od dijakov zahtevajo osebne podatke, kot
so: osebno ime, datum rojstva, elektronski naslov, vklop lokacije. Preverjanje izpolnjevanja
šolskih obveznosti se mora izvesti na drug način, ne z uporabo takih aplikacij.
4. člen
Pri videokonferencah morajo učitelji in dijaki pred vklopom slike in zvoka poskrbeti, da iz slike
ali zvoka v ozadju niso razvidni osebni podatki, ki jih ne želijo razkriti drugim udeležencem
videokonference.
Učitelji in dijaki na videokonferencah ne smejo razkrivati osebnih podatkov drugih.
5. člen
Preko videokonference lahko potekajo govorilne ure za starše in dopoldanske govorilne ure
za dijake.
Pri izvajanju govorilnih ur preko videokonference mora učitelj pri pogovoru z naslednjim
staršem oz. dijakom prekiniti pogovor s prejšnjim staršem oz. dijakom v izogib kršitvi varstva
osebnih podatkov.
6. člen
Snemanje videokonferenc, pogovorov, razprav na različnih sestankih in morebitna objava teh
posnetkov iz kakršnihkoli razlogov nista dopustna. Snemati ne smejo ne šola ne učitelji ne
starši ne dijaki, saj pomeni snemanje učitelja in dijakov v njihovem delovnem okolju brez
njihove vednosti in soglasja, ne glede na razlog, prekomerno ter posledično nezakonito
obdelavo osebnih podatkov.
Za zakonito obdelavo tako pridobljenega osebnega podatka so potrebni: vnaprejšnja privolitev
vseh udeleženih posameznikov, predhodna obveščenost o snemanju, upravljavcu takšnih
posnetkov, namenu snemanja in uporabi posnetkov, času shranjevanja, eventualnih
uporabnikih posnetkov ipd.
Izjemoma lahko le učitelj snema svoj govor brez slike in imen dijakov.
7. člen

Šola bo zoper kršitelja varstva osebnih podatkov ukrepala, saj je dolžna zaščititi interese
zaposlenih in dijakov pri opravljanju njihovih del in nalog s prijavo pooblaščeni osebi za varstvo
osebnih podatkov na šoli, le-ta pa glede na razsežnost varnostnega incidenta sproži postopek
pred informacijskih pooblaščencem.
8. člen
Navodila za varstvo osebnih podatkov se uporabljajo v času izobraževanja na daljavo.
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