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OBVESTILO ZUNANJIM OSEBAM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU 

PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV 1 

− Upravljavec zbirk osebnih podatkov: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 

Lava 7, 3000 Celje, tel.: 03 428 55 36, e-pošta: vesna.domadenik@fkpv.si 

− Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO): Vesna 

Domadenik, mag., tel.: 03 428 55 36, e-pošta: vesna.domadenik@fkpv.si 

− Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko 

podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-

naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si) z obrazcem 

»Prijava kršitve varstva osebnih podatkov«.  
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EVIDENCA PRIJAVLJENIH ŠTUDENTOV ZA VPIS  

− Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki kandidatov se shranjujejo in obdelujejo za 

potrebe izbirnega postopka za vpis. 

− Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 

– uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ 

in 65/17), 81. Člen. 

− Obrazložitev zakonitih interesov: / 

− Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Odgovorne osebe in 

pooblaščeni delavci FKPV ter pogodbeni delavci. 

− Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Podatki 

se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

− Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev 

tega obdobja: Do vpisa oz. do izteka pritožbenih postopkov. 

− Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in 

popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in 

pravice do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se 

nanašajo nanj, ter pravico do popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve, pri čemer pa se njegovi 

zahtevi lahko ugodi le in ko so za to izpolnjeni pogoji, po ZVOP-1 in GDPR. 

− Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Obdelava ne 

temelji na privolitvi posameznika. 

− Informacije o tem: 

− ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost:  Da. 

− ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne 

zagotovi: Posameznik mora zagotoviti osebne podatke, sicer prijava  ni mogoča. 
− Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov 

ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene 

posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Avtomatizirano 

odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata. 
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EVIDENCA VPISANIH ŠTUDENTOV  

− Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki kandidatov za vpis se shranjujejo  in 

obdelujejo za potrebe izbirnega postopka za vpis. Osebni podatki vpisanih študentov iz evidenc iz 

81. člena ZViS se zbirajo, obdelujejo , shranjujejo za potrebe svoje pedagoške in z njo povezane 

znanstveno raziskovalne, strokovne in knjižnične dejavnost. 

− Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 

– uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ 

in 65/17), 81. člen. 

− Obrazložitev zakonitih interesov: / 

− Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Odgovorne osebe in 

pooblaščeni delavci FKPV ter pogodbeni delavci. 

− Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Podatki 

se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

− Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev 

tega obdobja: Trajno. 

− Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in 

popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in 

pravice do prenosljivosti podatkov:  Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se 

nanašajo nanj, ter pravico do popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve, pri čemer pa se njegovi 

zahtevi lahko ugodi le in ko so za to izpolnjeni pogoji, po ZVOP-1 in GDPR. 

− Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Obdelava ne 

temelji na privolitvi posameznika. 

− Informacije o tem: 

− ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da.  

− ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne 

zagotovi: Posameznik mora zagotoviti osebne podatke, sicer vpis ni možen. 
− Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov 

ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene 

posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:  Avtomatizirano 

odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata. 
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OSEBNI KARTON ŠTUDENTA 

− Namen obdelave osebnih podatkov: Identifikacija študenta in o opravljenih študijskih 

obveznostih. 

− Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 

– uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ 

in 65/17), 81. člen. 

− Obrazložitev zakonitih interesov: / 

− Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Odgovorne osebe in 

pooblaščeni delavci FKPV. 

− Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Podatki 

se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

− Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev 

tega obdobja: Trajno. 

− Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in 

popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in 

pravice do prenosljivosti podatkov:  Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se 

nanašajo nanj, ter pravico do popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve, pri čemer pa se njegovi 

zahtevi lahko ugodi le in ko so za to izpolnjeni pogoji, po ZVOP-1 in GDPR. 

− Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Obdelava ne 

temelji na privolitvi posameznika. 

− Informacije o tem: 

− ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da. 

− ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne 

zagotovi: Posameznik  mora zagotoviti osebne podatke, sicer ni možno izvajanje postopkov 

študijskega procesa oz. je onemogočeno izvajanje študija. 
− Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov 

ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene 

posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Avtomatizirano 

odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.  
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EVIDENCA O IZPITIH IN DRUGIH ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTIH  

(ZAPISNIKI O IZPITIH) 

− Namen obdelave osebnih podatkov: Sledljivost izpitov in izpolnitve študijskih obveznosti 

− Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 

– uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ 

in 65/17), 81. člen. 

− Obrazložitev zakonitih interesov: / 

− Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Odgovorne osebe in 

pooblaščeni delavci FKPV. 

− Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Podatki 

se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

− Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev 

tega obdobja: Trajno. 

− Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in 

popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in 

pravice do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se 

nanašajo nanj, ter pravico do popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve, pri čemer pa se njegovi 

zahtevi lahko ugodi le in ko so za to izpolnjeni pogoji, po ZVOP-1 in GDPR. 

− Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Obdelava ne 

temelji na privolitvi posameznika. 

− Informacije o tem: 

− ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da.   

− ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne 

zagotovi: Posameznik  mora zagotoviti osebne podatke, sicer ni možno izvajanje postopkov 

študijskega procesa oz. je onemogočeno izvajanje študija. 
− Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov 

ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene 

posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Avtomatizirano 

odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.  
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EVIDENCA IZDANIH DIPLOM IN PRILOG K DIPLOMI 

− Namen obdelave osebnih podatkov: Identifikacija in sledljivost izdanih diplom in prilog k diplomi 

FKPV. 

− Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 

– uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ 

in 65/17), 81. člen. 

− Obrazložitev zakonitih interesov: / 

− Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Odgovorne osebe in 

pooblaščeni delavci FKPV-  

− Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Podatki 

se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

− Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev 

tega obdobja: Trajno. 

− Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in 

popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in 

pravice do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se 

nanašajo nanj, ter pravico do popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve, pri čemer pa se njegovi 

zahtevi lahko ugodi le in ko so za to izpolnjeni pogoji, po ZVOP-1 in GDPR. 

− Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Obdelava ne 

temelji na privolitvi posameznika. 

− Informacije o tem: 

− ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da. 

− ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne 

zagotovi: Posameznik  mora zagotoviti osebne podatke, sicer ni možno izvajanje postopkov 

študijskega procesa oz. izdajanje diplom in diplomskih listin.  
− Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov 

ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene 

posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Avtomatizirano 

odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.  
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EVIDENCA IZDANIH POTRDIL O VPISU 

− Namen obdelave osebnih podatkov: Na zahtevo študenta izdaja potrdila o vpisu za namen 

njegove lastne uporabe v postopkih uveljavljanje pravic študentov. Upravljavec  izvaja 

identifikacijo in sledljivost izdanih potrdil z namenom možnosti preverjanja pristnosti izdanih 

potrdil. 

− Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakoniti interes upravljalca. 

− Obrazložitev zakonitih interesov: / 

− Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Odgovorne osebe in 

pooblaščeni delavci FKPV. 

− Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Podatki 

se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

− Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev 

tega obdobja: 5 let. 

− Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in 

popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in 

pravice do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se 

nanašajo nanj, ter pravico do popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve, pri čemer pa se njegovi 

zahtevi lahko ugodi le in ko so za to izpolnjeni pogoji, po ZVOP-1 in GDPR. 

− Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Obdelava ne 

temelji na privolitvi posameznika. 

− Informacije o tem: 

− ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da.  

− ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne 

zagotovi: Posameznik mora zagotoviti osebne podatke, sicer izdaja potrdila o vpisu ni možna. 

− Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov 

ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene 

posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Avtomatizirano 

odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.  
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EVIDENCA OSEBNIH PODATKOV ŠTUDENTOV 

− Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki študentov se shranjujejo in vodijo zaradi 

obveščanja študentov (o študijskem procesu, spremembe urnika, informacije o zagovorih 

zaključnih nalog itd.)  preko SMS sporočil, elektronske pošte, objava fotografij. 

− Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Evidenca se vodi na podlagi soglasja študenta 

− Obrazložitev zakonitih interesov: / 

− Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Odgovorne osebe in 

pooblaščeni delavci FKPV. 

− Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Podatki 

se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

− Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev 

tega obdobja: 3 leta po zaključku študijskega procesa. 

− Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in 

popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in 

pravice do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se 

nanašajo nanj, ter pravico do popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve, pri čemer pa se njegovi 

zahtevi lahko ugodi le in ko so za to izpolnjeni pogoji, po ZVOP-1 in GDPR. 

− Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Obdelava temelji 

na privolitvi posameznika, soglasje je mogoče preklicati. 

− Informacije o tem: 

− ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne. 

− ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne 

zagotovi: Posameznik ni dolžan zagotoviti osebnih podatkov, posledice ne nastanejo 

− Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov 

ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene 

posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Avtomatizirano 

odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.  
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EVIDENCA IZDANIH ODLOČB V POSTOPKU PRIZNAVANJA 
IZOBRAŽEVANJA ZA NAMEN NADALJEVANJA IZOBRAŽEVANJA 

− Namen obdelave osebnih podatkov: Priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja 

izobraževanja. 

− Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja 

(UL RS, št. 87/11). 

− Obrazložitev zakonitih interesov: / 

− Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Odgovorne osebe in 

pooblaščeni delavci FKPV. 

− Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Podatki 

se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

− Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev 

tega obdobja: Trajno. 

− Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in 

popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in 

pravice do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se 

nanašajo nanj, ter pravico do popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve, pri čemer pa se njegovi 

zahtevi lahko ugodi le in ko so za to izpolnjeni pogoji, po ZVOP-1 in GDPR. 

− Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Obdelava ne 

temelji na privolitvi posameznika. 

− Informacije o tem: 

− ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da.  

− ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne 

zagotovi: Posameznik mora zagotoviti osebne podatke, sicer ni možno izvajanje postopkov 

študijskega procesa oz. izdajanje odločb o priznavanju.  
− Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov 

ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene 

posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Avtomatizirano 

odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata. 
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EVIDENCA MOBILNOSTI ŠTUDENTOV  

− Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki kandidatov se shranjujejo  in obdelujejo za 

potrebe izbirnega postopka za mobilnosti . Osebni podatki vpisanih študentov iz evidenc iz 81. 

člena ZViS se zbirajo, obdelujejo , shranjujejo za potrebe svoje pedagoške in z njo povezane 

znanstveno raziskovalne, strokovne in knjižnične dejavnosti. 

− Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 

– uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ 

in 65/17), 81. člen. 

− Obrazložitev zakonitih interesov: / 

− Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Odgovorne osebe in 

pooblaščeni delavci FKPV. 

− Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Podatki 

se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

− Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev 

tega obdobja: Trajno. 

− Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in 

popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in 

pravice do prenosljivosti podatkov:  Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se 

nanašajo nanj, ter pravico do popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve, pri čemer pa se njegovi 

zahtevi lahko ugodi le in ko so za to izpolnjeni pogoji, po ZVOP-1 in GDPR. 

− Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Obdelava ne 

temelji na privolitvi posameznika. 

− Informacije o tem: 

− ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da. 

− ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne 

zagotovi: Posameznik  mora zagotoviti osebne podatke, sicer ni možno izvajanje postopkov 

študijskega procesa oz. spremljanje mobilnosti.  
− Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov 

ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene 

posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Avtomatizirano 

odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.  
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EVIDENCA PLAČIL ŠTUDENTOV  

− Namen obdelave osebnih podatkov:  Spremljanje izvršenih plačil študentov za njihove šolske 

obveznosti 

− Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 

– uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ 

in 65/17), 81. člen 

− Obrazložitev zakonitih interesov: / 

− Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Odgovorne osebe in 

pooblaščeni delavci FKPV  

− Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Podatki 

se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

− Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev 

tega obdobja: Trajno 

− Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in 

popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in 

pravice do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se 

nanašajo nanj, ter pravico do popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve, pri čemer pa se njegovi 

zahtevi lahko ugodi le in ko so za to izpolnjeni pogoji, po ZVOP-1 in GDPR. 

− Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Obdelava ne 

temelji na privolitvi posameznika. 

− Informacije o tem: 

− ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da. 

− ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne 

zagotovi: Posameznik  mora zagotoviti osebne podatke, sicer ni možno izvajanje postopkov 

študijskega procesa oz. vodenje plačil študentov.  
− Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov 

ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene 

posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Avtomatizirano 

odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.  
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EVIDENCA ČLANOV (BAZE UPORABNIKOV) KNJIŽNICE 

− Namen obdelave osebnih podatkov: Vodenje članov in uporabnikov knjižnice 

− Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon o knjižničarstvu (UL RS 87/01,96/02) 15. 

člen 

− Obrazložitev zakonitih interesov: / 

− Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Odgovorne osebe in 

pooblaščeni delavci FKPV  

− Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Podatki 

se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

− Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev 

tega obdobja: 1 leto po preteku članstva 

− Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in 

popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in 

pravice do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se 

nanašajo nanj, ter pravico do popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve, pri čemer pa se njegovi 

zahtevi lahko ugodi le in ko so za to izpolnjeni pogoji, po ZVOP-1 in GDPR. 

− Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Obdelava ne 

temelji na privolitvi posameznika. 

− Informacije o tem: 

− ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da. 

− ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne 

zagotovi: Posameznik  mora zagotoviti osebne podatke, sicer ni možno izvajanje postopkov 

študijskega procesa oz. vodenje evidenc/baze knjižnice.  
− Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov 

ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene 

posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Avtomatizirano 

odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.  
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EVIDENCA ZAPISNIKOV KOMISIJE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE 
DODIPLOMSKEGA IN MAGISTRSKEGA ŠTUDIJA 

− Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje dela in odločanja komisije za študentske zadeve.  

− Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 

– uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ 

in 65/17), 81. člen. 

− Obrazložitev zakonitih interesov: / 

− Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Odgovorne osebe in 

pooblaščeni delavci FKPV.  

− Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Podatki 

se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

− Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev 

tega obdobja: Trajno. 

− Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in 

popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in 

pravice do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se 

nanašajo nanj, ter pravico do popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve, pri čemer pa se njegovi 

zahtevi lahko ugodi le in ko so za to izpolnjeni pogoji, po ZVOP-1 in GDPR. 

− Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Obdelava ne 

temelji na privolitvi posameznika. 

− Informacije o tem: 

− ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da.  

− ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne 

zagotovi: Posameznik  mora zagotoviti osebne podatke, sicer ni možno izvajanje postopkov 

študijskega procesa vezanega na delo študijske komisije.  
− Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov 

ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene 

posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Avtomatizirano 

odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata. 
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EVIDENCA ZAPISNIKOV KOMISIJE ZA ZNANSTVENO RAZISKOVALNO 
DELO IN DOKTORSKI ŠTUDIJ 

− Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje dela in odločanja komisije za znanstveno 

raziskovlano delo in doktorski študij  

− Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 

– uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ 

in 65/17), 81. člen 

− Obrazložitev zakonitih interesov: / 

− Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Odgovorne osebe in 

pooblaščeni delavci FKPV  

− Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Podatki 

se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

− Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev 

tega obdobja: Trajno 

− Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in 

popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in 

pravice do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se 

nanašajo nanj, ter pravico do popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve, pri čemer pa se njegovi 

zahtevi lahko ugodi le in ko so za to izpolnjeni pogoji, po ZVOP-1 in GDPR. 

− Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Obdelava ne 

temelji na privolitvi posameznika. 

− Informacije o tem: 

− ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da. 

− ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne 

zagotovi: Posameznik  mora zagotoviti osebne podatke, sicer ni možno izvajanje postopkov 

študijskega procesa vezanega na delo študijske komisije. 
− Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov 

ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene 

posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Avtomatizirano 

odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.  
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EVIDENCA VLOG ZA PRIZNAVANJE IZPITOV 

− Namen obdelave osebnih podatkov: Priznavanje izpitov za posamezne predmete 

− Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 

– uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ 

in 65/17), 81. člen 

− Obrazložitev zakonitih interesov: / 

− Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Odgovorne osebe in 

pooblaščeni delavci FKPV  

− Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Podatki 

se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

− Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev 

tega obdobja: Trajno 

− Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in 

popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in 

pravice do prenosljivosti podatkov:  Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se 

nanašajo nanj, ter pravico do popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve, pri čemer pa se njegovi 

zahtevi lahko ugodi le in ko so za to izpolnjeni pogoji, po ZVOP-1 in GDPR. 
 

− Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Obdelava ne 

temelji na privolitvi posameznika. 

− Informacije o tem: 

− ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da.  

− ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne 

zagotovi: Posameznik mora zagotoviti osebne podatke, sicer ni možno izvajanje postopkov 

študijskega procesa oz. izdajanje odločb o priznavanju/nepriznavanju. 
− Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov 

ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene 

posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Avtomatizirano 

odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.  
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EVIDENCA POTRJENIH DISPOZICIJ IN SKLEPOV ZA VSE TRI STOPNJE 

− Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje potrjenih dispozicij študentov in imenovanje 

njihovih mentorjev/somentorjev. 

− Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 

32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 

61/17 – ZUPŠ in 65/17), 81. člen 

− Obrazložitev zakonitih interesov: / 

− Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Odgovorne osebe in 

pooblaščeni delavci FKPV  

− Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: 

Podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

− Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za 

določitev tega obdobja: Trajno 

− Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in 

popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in 

pravice do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, 

ki se nanašajo nanj, ter pravico do popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve, pri čemer pa se 

njegovi zahtevi lahko ugodi le in ko so za to izpolnjeni pogoji, po ZVOP-1 in GDPR. 

− Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Obdelava ne 

temelji na privolitvi posameznika. 

− Informacije o tem: 

− ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da. 

− ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih 

ne zagotovi: Posameznik mora zagotoviti osebne podatke, sicer ni možno izvajanje 

postopkov študijskega procesa oz. obravnavanje dispozicij in izdaja sklepov.  
− Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem 

profilov ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in 

predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: 

Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.  
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EVIDENCA ZAPISNIKOV KOMISIJE ZA KAKOVOST 

− Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje dela komisije za kakovost z analizami in rezultati 

izvajalcev 

− Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 

– uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ 

in 65/17), 81. člen 

− Obrazložitev zakonitih interesov: / 

− Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Odgovorne osebe in 

pooblaščeni delavci FKPV  

− Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Podatki 

se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

− Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev 

tega obdobja: Trajno 

− Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in 

popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in 

pravice do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se 

nanašajo nanj, ter pravico do popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve, pri čemer pa se njegovi 

zahtevi lahko ugodi le in ko so za to izpolnjeni pogoji, po ZVOP-1 in GDPR. 

− Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Obdelava ne 

temelji na privolitvi posameznika. 

− Informacije o tem: 

− ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da.  

− ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne 

zagotovi: Posameznik  mora zagotoviti osebne podatke, sicer ni možno izvajanje postopkov 

študijskega procesa vezanega na delo komisije.  
− Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov 

ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene 

posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Avtomatizirano 

odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.  
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EVIDENCA IZDANIH ODLOČB IN ZAPISNIKOV DISCIPLINSKE KOMISIJE 

− Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje in vodenje izdanih odločb 

− Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 

– uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ 

in 65/17), 81. člen. 

− Obrazložitev zakonitih interesov: / 

− Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Odgovorne osebe in 

pooblaščeni delavci FKPV. 

− Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Podatki 

se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

− Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev 

tega obdobja: 5 let. 

− Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in 

popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in 

pravice do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se 

nanašajo nanj, ter pravico do popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve, pri čemer pa se njegovi 

zahtevi lahko ugodi le in ko so za to izpolnjeni pogoji, po ZVOP-1 in GDPR. 

− Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Obdelava ne 

temelji na privolitvi posameznika. 

− Informacije o tem: 

− ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da. 

− ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne 

zagotovi: Posameznik  mora zagotoviti osebne podatke, sicer ni možno izvajanje postopkov 

študijskega procesa vezanega na delo komisije.  
− Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov 

ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene 

posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Avtomatizirano 

odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.  
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EVIDENCA ZAPISNIKOV UPRAVNEGA ODBORA, SENATA, 
AKADEMSKEGA ZBORA IN ŠTUDENTSKEGA SVETA 

− Namen obdelave osebnih podatkov: Spremljanje dela posameznih organov  

− Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 

– uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ 

in 65/17), 81. člen 

− Obrazložitev zakonitih interesov: / 

− Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Odgovorne osebe in 

pooblaščeni delavci FKPV  

− Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Podatki 

se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. 

− Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev 

tega obdobja: Trajno  

− Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in 

popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in 

pravice do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva dostop do osebnih podatkov, ki se 

nanašajo nanj, ter pravico do popravka, ugovora, izbrisa ali omejitve, pri čemer pa se njegovi 

zahtevi lahko ugodi le in ko so za to izpolnjeni pogoji, po ZVOP-1 in GDPR. 

− Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Obdelava ne 

temelji na privolitvi posameznika. 

− Informacije o tem: 

− ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Da. 

− ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne 

zagotovi: Posameznik  mora zagotoviti osebne podatke, sicer ni možno izvajanje postopkov 

študijskega procesa vezanega na delo organov fakultete.  
− Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov 

ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene 

posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: Avtomatizirano 

odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.  
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UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV, POGODBENA OBDELAVA IN 
POSREDOVANJE PODATKOV V TRETJE DRŽAVE 

I. FKPV sodeluje z naslednjimi zunanjimi obdelovalci: 

1) Cetis, grafične in dokumentacijske storitve, d.d. – Pogodba o poslovnem sodelovanju o izdelovanju 

in logistiki študentske izkaznice in Pogodba o obdelavi in varovanju osebnih podatkov. 

2) Cobiss, sklenjena Pogodba o poslovnem sodelovanju o sistemu COBISS in Pogodba o obdelavi in 

varovanju osebnih podatkov.  

3) - Dislocirana enota Murska Sobota: Pogodba o poslovnem sodelovanju pri organizaciji in izvedbi 

študijskega programa v Murski Soboti in Pogodba o obdelavi in varovanju osebnih podatkov.  

      -  Dislocirana enota Slovenj Gradec: sklenjena Pogodba o poslovnem sodelovanju pri organizaciji in 

izvedbi študijskega programa v Slovenj Gradcu in Pogodba o obdelavi in varovanju osebnih podatkov. 

4) Egt d.o.o.: Pogodba o poslovnem sodelovanju o vzdrževanju strojne in sistemske programske 

opreme in Pogodba o obdelavi in varovanju osebnih podatkov. 

5) EvŠ: Dogovor o sodelovanju o uporabi podatkov in storitve prevzemanja podatkov za potrebe 

vodenja evidenc v eVš.  

6) Mikrocop d.o.o.: Pogodba o poslovnem sodelovanju o uporabi storitev Double Backup PRO in 

Pogodba o obdelavi in varovanju osebnih podatkov. 

7) Tonida d.o.o.: Pogodba o poslovnem sodelovanju o storitvah računovodskega servisa in Pogodba o 

obdelavi in varovanju osebnih podatkov. 

8) Justin d.o.o.: Pogodba o poslovnem sodelovanju o izvajanju nalog varnosti pri delu in požarnega 

varstvai in Pogodba o obdelavi in varovanju osebnih podatkov.  

9) Paracelzus d.o.o.: Pogodba o poslovnem sodelovanju pri izvajanju zdravstvenih storitev v zvezi z 

vrovanjem zdravja zaposelnih in Pogodba o obdelavi in varovanju osebnih podatkov.  

II. FKPV ne posreduje osebnih podatkov v tretje države.  

 

 

Celje, september 2021  

 


