
OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV 

(GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV  

EVIDENCA ŠTUDENTOV PREJEMNIKOV VREDNOSTNIH BONOV 

*** 

 Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 

cesta 2, 1000 Ljubljana; info@ff.uni-lj.si, 01/241-10-05. 
 

 Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): Za pooblaščeno osebo 

za varstvo osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani je imenovan Klemen Kraigher Mišič. 

Kontakt: dpo@uni-lj.si. 
 

 Namen obdelave osebnih podatkov: fakulteta se je odločila, da bo tistim njenim študentom, 

ki so se zaradi epidemije bolezni COVID-19 znašli v stiski, naklonila pomoč v obliki vrednostnih 

bonov za nakup osnovnih življenjskih potrebščin v živilskih trgovinah. Med fakulteto in študenti 

bo torej sklenjena darilna pogodba, za njeno izvršitev pa bo fakulteta neobhodno potrebovala 

določene osebne podatke študentov, in sicer ime in priimek, naslov, elektronski naslov, vpisno 

številko in kratek opis okoliščin, zaradi katerih je študent upravičen do pomoči. Ime in priimek 

ter naslov fakulteta potrebuje, da bo lahko študentu poslala vrednostni bon, in zaradi 

računovodskih standardov; elektronski naslov potrebuje za komunikacijo; vpisno številko 

zaradi tega, da lahko preveri, ali gre resnično za študenta Filozofske fakultete; kratek opis 

okoliščin pa zaradi tega, da bodo pomoč prejeli tisti, ki jo resnično potrebujejo.  
 

 Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Izvajanje pogodbe po določbi točke (c) člena 

6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). 
 

 Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:  

Osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Na fakulteti bodo z njimi seznanjeni zgolj 

trije predstavniki Študentskega sveta FF, torej fakultetnega organa, ki bodo pomagali 

identificirati pomoči potrebne študente, vodstvo fakultete in njena finančno-računovodska 

služba. 

 

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

Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.  
 

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

določitev tega obdobja:  

Osebni podatki se bodo hranili le, dokler bo to potrebno za izvrševanje pogodbenih pravic in 

obveznosti oziroma dokler to terjajo računovodski standardi.  

 

 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: S pisno zahtevo, poslano na naš naslov, lahko kadarkoli 

zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave. Zaradi narave 

in namena obdelave pa ni mogoče zahtevati izbrisa osebnih podatkov ali ugovarjati obdelavi 

osebnih podatkov. V zahtevi navedite, katere osebne podatke bi želeli spremeniti oziroma nam 

kako drugače sporočite, kako bi želeli omejiti njihovo uporabo. Na vašo zahtevo bomo 

odgovorili v skladu z veljavnimi predpisi.  
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 Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Obdelava ne 

temelji na privolitvi, zato pravice do preklica privolitve nimate.    

 

 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). 

 

 Informacije o tem: 

o ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Zagotovitev 

osebnih podatkov je pogodbena obveznost. 

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

jih ne zagotovi: Če nam osebnih podatkov ne bi želeli posredovati, z vami ne bomo 

mogli skleniti pogodbe. Posredovanje zahtevanih osebnih podatkov je torej pogoj za 

pridobitev vrednostnega bona. 
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