nazadnje posodobljeno: 23. 12. 2019

Informacije o varstvu osebnih podatkov
za pogodbene sodelavce in študente, ki opravljajo delo
na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko

Upravljavec osebnih podatkov
Upravljavec osebnih podatkov sodelavcev, ki delo opravljajo na podlagi pogodb civilnega prava, in študentov, ki delo
opravljajo na podlagi študentske napotnice, je Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25,
1000 Ljubljana, telefon: 01 4768 411.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO)
Univerza v Ljubljani je imenovala pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, ki ji lahko pišete na e-naslov:
dpo@uni-lj.si.

Kako pridobivamo vaše osebne podatke?
Osebne podatke pridobimo neposredno od vas samih ob sklenitvi podjemne ali avtorske pogodbe oziroma ob naročilu
študentskega dela.
Če nam svojih osebnih podatkov ne bi želeli razkriti, z vami ne bi mogli podpisati pogodbe in ne izvrševati nekaterih
pravic in dolžnosti iz pogodbenega razmerja, saj zakon od nas zahteva, da vaše osebne podatke obdelujemo (npr.
obličnost pogodbe, sporočanje podatkov ZZZS in ZPIZ ...). Enako velja za študentsko delo, ki ga za nas v tem
primeru ne bi mogli opravljati.

Za kakšen namen uporabljamo vaše osebne podatke in na kakšni pravni podlagi?
Vaše osebne podatke obdelujemo z namenom izvrševanje pravic in dolžnosti iz pogodbenega razmerja in
izpolnjevanja obveznosti, določenih z zakonom, upravljanja, načrtovanja in organizacije dela, zdravja in varnosti pri
delu.
Vaše osebne podatke obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:
a) podjemna ali avtorska pogodba, študentska napotnica;
b) izvajanje zakonov (Obligacijski zakonik, Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, Zakon o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o
varnosti in zdravju pri delu, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o dohodnini);
c) privolitev, ki jo podate k posamezni obdelavi osebnih podatkov (na primer soglasje za javno objavo).

Kdo obdelujejo vaše osebnih podatkov in komu se posredujejo?
a) Zaposleni na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko
Vaše podatke obdelujejo zaposleni v okviru svojih delovnih zadolžitev in pooblastil ter skladno z notranjo organizacijo
in sistemizacijo delovnih mest za izvajanje obveznosti v skladu s predpisi.
b) Tretje osebe (zunaj Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko):
-

državni organi in drugi nosilci javnih pooblastil, kadar so do pridobitve osebnih podatkov upravičeni na
podlagi zakona (policija, inšpekcijski in nadzorni organi, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod
za zaposlovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Finančna uprava RS, Ministrstvo za
finance (MFERAC), AJPES);

-

sodišča zaradi izvajanja sodnih postopkov;

-

obdelovalci osebnih podatkov, ki imajo z Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za elektrotehniko sklenjeno
pogodbo o obdelavi osebnih podatkov;

-

revizorji;

-

banke ali druge organizacije za plačilni promet;
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-

druge osebam, če imajo za pridobitev oz. obdelavo osebnih podatkov podlago v zakonu ali v pravnomočni
sodni odločbi ali če ste jim podali izrecno privolitev.

Ali se iznašajo vaših osebni podatki v tretje države?
Ne.

Katere vaše osebne podatke obdelujemo?
a) Osebni podatki
Obdelujemo vaše osebne podatke iz naslednjih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodimo v okviru naše Evidence
dejavnosti obdelave:
 Evidenca o pogodbenih sodelavcih;
 Evidenca o študentskem delu.
b) Posebne vrste osebnih podatkov
Posebnih vrst osebnih podatkov o vas ne obdelujemo, razen v primeru, ko je njihova uporaba dovoljena z zakonom
(npr. Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju).
Evidenca obdelave osebnih podatkov je dostopna pri tajniku fakultete.

Ali obstaja avtomatizirano sprejemanje odločitev, vključno z oblikovanjem profilov?
Ne.

Katere so vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki?
Pogodbeni sodelavec oziroma študent, ki opravlja delo po napotnici, ima v skladu z GDPR pravico:
 do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki;
 do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov;
 do izbrisa osebnih podatkov, kadar za hrambo ne obstaja več podlaga v zakonu ali kadar ste podali osebno
privolitev;
 pravico do omejitve osebnih podatkov;
 pravica do prenosljivosti – v primeru pogodbe ali osebne privolitve.
Če želite uveljavljati naštete pravice, se lahko za pomoč kadarkoli obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov,
ki ji kadarkoli lahko anonimno sporočite tudi morebitne nezakonitosti s področja varstva osebnih podatkov na
Univerzi v Ljubljani, na e-naslov je dpo@uni-lj.si (vodstvo Univerze nima dostopa do tega e-predala) ali na tajnika
fakultete. Če boste menili, da vaših pravic vendarle ne uresničujemo, se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu
RS (www.ip-rs.si).
Na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov se lahko obrnete tudi, če imate kakršnakoli vprašanja s področja varstva
osebnih podatkov.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?
Vaše osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego posameznega namena, zaradi katerega
smo jih zbirali ali nadalje obdelovali. Obdobje hrambe je odvisno od pravne podlage, zaradi katere osebne podatke
obdelujemo, in namena obdelave.
V primerih, ko ste nam podali izrecno privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov, slednje hranimo do preklica
vaše privolitve.
Vaše osebne podatke izjemoma obdelujemo tudi dlje, če to od nas zahtevajo veljavni predpisi v Republiki Sloveniji
oziroma v EU.
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