
KATALOG EVIDENC OSEBNIH PODATKOV, KI SE VODIJO 
 NA UNIVERZI V LJUBLJANI EKONOMSKI FAKULTETI 

 

Katalog evidenc osebnih podatkov Službe za študijske zadeve 

1. Osebni karton študenta 

Pravna podlaga: Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16). 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: vpisani študent, občan. 

Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe visokošolske dejavnosti fakultete, za potrebe državnih 
organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij (izdaje potrdil 
o statusu študenta, potrjevanje statusa na zahteve organov), povezane z uresničevanjem pravic študentov 
po posebnih predpisih za potrebe statističnih analiz, pri čemer identiteta študenta ne sme biti razvidna. 

Rok hrambe: Kot določeno v klasifikacijskem načrtu Univerze v Ljubljani. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek) - spol - 
datum, kraj, občina in država rojstva - stalno in začasno bivališče - enotna matična številka občana - 
državljanstvo - predhodno pridobljena izobrazba - način študija - drugi podatki po posebnih predpisih - 
podatki o opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju študija – kontaktni podatki (e-pošta, telefonska 
številka) - vpisna številka - podatki o povprečni oceni celotnega študija – podatek o posebnem statusu – 
podatek o vpisu na drugo članico UL – kopija dokumenta za tuje študente (potni list) – leto vpisa – letnik 
vpisa – študijski program – smer – odločbe/sklepi o obravnavanih prošnjah študenta, - življenjepisi 
doktorskih študentov, - bibliografije doktorskih študentov. 

Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani - drugi uporabniki v 
skladu z zakonodajo, ki ureja pravne podlage za pridobivanje osebnih podatkov. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v arhivu 
Službe za študijske zadeve in doktorski študij, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. 
Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih 
podatkov Univerze v Ljubljani.  

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

2. Zapisnik o izpitu 

Pravna podlaga: Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16). 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študenti.  

Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti fakultete povezane z 
uresničevanjem pravic študentov po posebnih predpisih (izdajanje potrdil o opravljenih izpitih), za potrebe 
statističnih analiz, pri čemer identiteta študenta ne sme biti razvidna. 

Rok hrambe: Kot določeno v klasifikacijskem načrtu Univerze v Ljubljani. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek) - spol - 
enotna matična številka občana - način študija - letnik študija in študijsko leto prvega vpisa - datum izpita - 



podatke o tem, ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja - ocena, dosežena na izpitu, - točke pri pisnem delu 
izpita, kolokvijih, ustni del, itd., - datum zadnjega polaganja izpita, - vpisna številka. 

Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani - drugi uporabniki v 
skladu z zakonodajo, ki ureja pravne podlage za pridobivanje osebnih podatkov. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v arhivu 
Službe za študijske zadeve in doktorski študij, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. 
Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih 
podatkov Univerze v Ljubljani.  

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

3. Evidenca izdanih dokumentov o končanem študiju 

Pravna podlaga: Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16). 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Diplomanti 

Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti fakultete, za potrebe državnih 
organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij, povezane z 
uresničevanjem pravic študentov po posebnih predpisih za potrebe statističnih analiz, pri čemer identiteta 
študenta ne sme biti razvidna, za potrebe študentov- podatke o diplomantu posredujemo tudi drugim 
pravnim osebam, ki imajo podpisano soglasje diplomanta o posredovanju podatkov oz. katerim je študent 
izdal pooblastilo za dostop do njegovih osebnih podatkov o končanem študiju.  

Rok hrambe: Kot določeno v klasifikacijskem načrtu Univerze v Ljubljani. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: - osebno ime študenta (za študentke tudi dekliški priimek) - spol - 
datum, kraj, občina in država rojstva - stalno in začasno prebivališče - enotna matična številka občana - 
državljanstvo - predhodno pridobljena izobrazba - način študija - drugi podatki po posebnih predpisih, - 
podatki o povprečni oceni celotnega študija, - kontaktni podatki (e-mail, telefonska številka) – vpisna 
številka – datum zaključka študija – študijski program – smer. 

Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani - drugi uporabniki v 
skladu z zakonodajo, ki ureja pravne podlage za pridobivanje osebnih podatkov. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v Enoti 
za dodiplomski študij in Enoti za podiplomski in doktorski študij, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih 
v računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju 
osebnih podatkov Univerze v Ljubljani.  

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

4. Evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja 

Pravna podlaga: Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 – 
popr. in 109/12). 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe – imetniki tuje listine 
o izobraževanju.  



Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo / Podatki se 
zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe zagotavljanja enakopravne obravnave vlagateljev 
v postopkih priznavanja. 

Rok hrambe: Kot določeno v klasifikacijskem načrtu Univerze v Ljubljani. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - spol - državljanstvo - ime listine o izobraževanju - 
država izdaje listine o izobraževanju ter - ime ustanove, ki je izdala listino - podatki o izobraževalnem 
programu, v katerega se oseba, na katero se odločba nanaša, vključuje.  

Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in Univerze v 
Ljubljani - drugi uporabniki v skladu z zakonodajo, ki ureja pravne podlage za pridobivanje osebnih 
podatkov. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari 
pooblaščene osebe v skladu in v Enoti dodiplomskega študija ter v Enoti podiplomskega študija 
Ekonomske fakultete, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za 
zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Univerze v 
Ljubljani.  

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

5. Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov 

Pravna podlaga: Zakon o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14). 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni kandidati za vpis 
ter vpisani študenti.  

Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti fakultete, za potrebe državnih 
organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij, povezane z 
uresničevanjem pravic študentov po posebnih predpisih za potrebe statističnih analiz, pri čemer identiteta 
študenta ne sme biti razvidna. 

Rok hrambe: Kot določeno v klasifikacijskem načrtu Univerze v Ljubljani. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek) - spol - 
datum, kraj, občina in država rojstva - stalno in začasno bivališče - enotna matična številka občana - 
državljanstvo - predhodno pridobljena izobrazba - način študija - drugi podatki po posebnih predpisih, - 
kontaktni podatki (e-mail, telefonska številka), - podatki o povprečni oceni celotnega študija - leto vpisa – 
letnik vpisa – študijski program – smer. 

Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani - pooblaščeni delavci 
ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo - drugi uporabniki v skladu z zakonodajo, ki ureja pravne podlage 
za pridobivanje osebnih podatkov. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v arhivu 
Službe za študijske zadeve in doktorskega študija fakultete, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v 
računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju 
osebnih podatkov Univerze v Ljubljani.  

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 



6. Evidenca študentov drugih članic UL in drugih visokošolskih zavodov v RS, ki vpišejo predmete 
na EF UL 

Pravna podlaga: Medsebojni dogovori (soglasja) med članicami UL (prizadevanje UL za povečanje 
zunanje izbirnosti predmetov med članicami UL), Sporazum o izmenjavi študentov med univerzami, 
soglasje študenta. 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študent druge članice UL ali 
drugega visokošolskega zavoda v RS, ki ima na EF UL vpisan vsaj en predmet. 

Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe vpisa študenta v informacijski sistem EF UL, za potrebe 
poročanja na UL, za potrebe poračuna sredstev med članicami UL, za potrebe usklajevanja podatkov z 
drugimi članicami UL, za potrebe analiz.  

Rok hrambe: Kot določeno v klasifikacijskem načrtu Univerze v Ljubljani. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek študenta - spol - datum, kraj, občina in država rojstva 
– naslov za obveščanje - enotna matična številka občana - državljanstvo - način študija - podatki o predmetu, 
ki ga študent vpiše na EF UL, kontaktni podatki (elektronski naslov, telefonska številka) - vpisna številka - 
podatek o posebnem statusu – podatek o tem, na katero članico in v kateri program je študent vpisan – 
TRR, v primeru vračila finančnih sredstev – leto vpisa - letnik vpisa. 

Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani – pooblaščeni delavci 
UL in drugih članic UL oz. visokošolskih zavodov, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo, ki ureja pravne 
podlage za pridobivanje osebnih podatkov. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v arhivu 
Službe za študijske zadeve in doktorskega študija fakultete, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v 
računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju 
osebnih podatkov Univerze v Ljubljani. 

Ali se podatki iznašajo v tretje države: Ne. 

7. Evidenca gostov iz gospodarstva pri izvajanju pedagoškega procesa za katere so bila oddana 
poročila o delu 

Pravna podlaga: Soglasje gosta. 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Gostje iz prakse pri izvajanju 
pedagoškega procesa.  

 

Namen obdelave osebnih podatkov: Za pripravo avtorskih pogodb, za potrebe analiz EF. 

Rok hrambe: Kot določeno v klasifikacijskem načrtu Univerze v Ljubljani 

 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) osebni podatki: ime in priimek. b) ostali podatki: poročilo o 
opravljenem delu  

 

Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. 

 



Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov 
ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, 
ko v njih ni javnih uslužbencev. Hranjeno v zaklenjeni omari v arhivu Službe za študijske zadeve in 
doktorskega študija fakultete, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi 
za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Univerze v 
Ljubljani. 

 

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

8. Evidenca zunanjih sodelavcev pri izvajanju pedagoškega procesa za katere so bila oddana 
poročila o delu 

Pravna podlaga (neobvezno): soglasje sodelavca. 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zunanji sodelavci pri 
izvajanju pedagoškega procesa. 

 

Namen obdelave osebnih podatkov: Za pripravo avtorskih in podjemnih pogodb, za potrebe analiz EF. 

Rok hrambe (neobvezno): Kot določeno v klasifikacijskem načrtu Univerze v Ljubljani. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) osebni podatki: ime in priimek. b) ostali podatki: poročilo o 
opravljenem delu.  

 

Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. 

 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov 
ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, 
ko v njih ni javnih uslužbencev. Hranjeno v zaklenjeni omari v arhivu Službe za študijske zadeve in 
doktorskega študija fakultete, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi 
za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Univerze v 
Ljubljani. 

 

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

 

9. Evidenca zaposlenih na EF in zunanjih sodelavcev pri izvajanju pedagoškega procesa na 
izrednem študiju  

Pravna podlaga: ZViS / soglasje zunanjega sodelavca. 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni na EF in zunanji 
sodelavci pri izvajanju pedagoškega procesa na izrednem študiju. 

 

Namen obdelave osebnih podatkov: Za pripravo avtorskih in podjemnih pogodb, za potrebe analiz EF. 

Rok hrambe: Kot določeno v klasifikacijskem načrtu Univerze v Ljubljani. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: a) osebni podatki: ime in priimek b) ostali podatki: poročilo o 
opravljenem delu.  



 

Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. 

 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostori v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov 
ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, 
ko v njih ni javnih uslužbencev. Hranjeno v zaklenjeni omari v arhivu Službe za študijske zadeve in 
doktorskega študija fakultete, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi 
za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Univerze v 
Ljubljani. 

 

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

 

10. Evidence osebnih podatkov mednarodnih alumni ambasadorjev 

Pravna podlaga: soglasje posameznika. 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: diplomanti EF – tuji 
državljani. 

Namen obdelave osebnih podatkov: objava na spletu in v promocijskih gradivih z namenom pomoči pri 
pridobivanju mednarodnih študentov. 

Rok hrambe: Kot določeno v klasifikacijskem načrtu Univerze v Ljubljani / do preklica soglasja 
posameznika / do menjave generacije. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, država, naziv zaključenega programa na EF, leto 
zaključenega programa, elektronski naslov.  

Uporabniki zbirke: služba za trženje – vodja alumni kluba, služba za študijske zadeve, služba za trženje, 
ostali pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in drugi uporabniki v skladu z 
zakonodajo, ki ureja pravne podlage za pridobivanje osebnih podatkov. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov 
so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Univerze v Ljubljani, gre za osebne podatke, ki 
so na podlagi soglasja posameznika objavljeni na spletnih straneh EF UL. 

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

 

Evidence kadrovske službe: 

1. Evidenca zaposlenih delavcev: 

Pravna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06), 
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), fakulteta pridobi podatke neposredno od 
posameznika. 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci (tako 
pedagoški kot nepedagoški).  



Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe vodenja vseh potrebnih kadrovskih procesov. Podatki 
o zaposlenih se vodijo v aplikaciji KADRIS, del podatkov se nahaja v fizični obliki in so shranjeni v 
personalnih mapah zaposlenih. 

Rok hrambe: kot določeno v klasifikacijskem načrtu Univerze v Ljubljani. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: 
podatki o delavcu: 

-osebno ime,  

-datum rojstva, če oseba nima EMŠO,  

-kraj rojstva,  

-država rojstva, če je kraj rojstva v tujini,  

-enotna matična številka občana,  

-davčna številka,  

-državljanstvo,  

-naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, 
država),  

-naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, 
država),  

-izobrazba,  

-ali je delavec invalid,  

-kategorija invalidnosti,  

-ali je delavec delno upokojen,  

-ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu,  

-ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo,  
-naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna 
številka, kraj);  
-podatki o delovnem dovoljenju delavca (za tujce);  
-podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi;  
-podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi;  
-mobilna številka (ne od vseh – ni obvezen element) 
-trr, št. računa in izpostava 
-znanje tujih jezikov 
-podatki o družinskih članih (ime, priimek, enotna matična števila občana, davčna številka, sorodstveno 
razmerje – če so vzdrževani člani) 
-habilitacijski naziv 
-podatki o delovni in pokojninski dobi 
-plačni razred v katerega je zaposleni uvrščen 
-kje so dodatno zavarovani (v kolikor je potreben odtegljaj od plače) 

Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani – zaposleni v kadrovski 
službi- drugi uporabniki v skladu z zakonodajo, ki ureja pravne podlage za pridobivanje osebnih podatkov. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: kodiran dostop v baze podatkov vodenih v 
računalniku, fizični izvodi se hranijo v zaklenjenih ognjevarnih omarah, varovanje v skladu z določbami 
Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani. 

Ali se podatki iznašajo v tretje države: Ne. 

 

 



2. Evidenca o stroških dela 

Pravna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06), 
fakulteta pridobi podatke neposredno od posameznika. 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni delavci (tako 
pedagoški kot nepedagoški). 

Namen obdelave osebnih podatkov: fakulteta vodi evidenco za vse zaposlene na fakulteti za potrebe 
kadrovskih procesov. Podatki o zaposlenih se vodijo v aplikaciji KADRIS, del podatkov se nahaja v fizični 
obliki in so shranjeni v personalnih mapah zaposlenih. 

Rok hrambe: kot določeno v klasifikacijskem načrtu Univerze v Ljubljani. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: 

a) podatki o delavcih: 
•osebno ime,  
•datum rojstva, če oseba nima enotne matične številke občana,  
•kraj rojstva,  
•država rojstva, če je kraj rojstva v tujini  
•enotna matična številka občana,  
•davčna številka,  
•državljanstvo,  
•naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, 
država),  
•naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, 
država),  
•izobrazba,  
•ali je delavec invalid,  
•kategorija invalidnosti,  
•ali je delavec delno upokojen,  
•ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu,  
•ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo,  
•naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna 
številka, kraj),  
•številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki, 
 
b) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: 
-  plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi:  
•bruto plača za delo s polnim delovnim časom,  
•bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega,  
•bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo),  
•bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca,  
 
-  zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo 
oziroma  pogodbo o zaposlitvi:  
•bruto zaostala izplačila in nadomestila plač,  
•izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače),  
•bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti,  
•dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja,  
•povečan obseg dela,  
 
-  neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila):  
•plača,  



•zaostalo izplačilo,  
•nadomestilo plače,  
•izredno izplačilo, 
 
c) podatki o drugih stroških dela: 
•povračila stroškov v zvezi z delom,  
•regres za letni dopust,  
•jubilejna nagrada,  
•dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev,  
•plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje,  
•solidarnostna pomoč,  
•odpravnina,  
•stroški izobraževanja delavcev,  
•davki na izplačane plače,  
•ostali stroški dela,  
•regres za malico, 
 
d) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: 
 
- prispevki v breme delodajalca:  
•plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,  
•plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje,  
•plačani prispevki za starševsko varstvo,  
•plačani prispevki za zaposlovanje, 
 
- prispevki v breme zavarovanca: 
•plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,  
•plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje,  
•plačani prispevki za starševsko varstvo,  
•plačani prispevki za zaposlovanje. 
 

Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani – zaposleni v kadrovski 
službi in računovodsko finančni službi - drugi uporabniki v skladu z zakonodajo, ki ureja pravne podlage 
za pridobivanje osebnih podatkov. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: kodiran dostop v baze podatkov vodenih v 
računalniku, fizični izvodi se hranijo v zaklenjenih ognjevarnih omarah, varovanje v skladu z določbami 
Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani. 

Ali se podatki iznašajo v tretje države: Ne. 

 

3. Evidenca pogodbenih sodelavcev: 

Pravna podlaga: 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), soglasje pogodbenega 
sodelavca. 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zunanji pogodbeni sodelavci. 

Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe izvajanja kadrovskih procesov in za potrebe 
visokošolske dejavnosti fakultete. 



Rok hrambe: kot določeno v klasifikacijskem načrtu Univerze v Ljubljani. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki:  

-ime in priimek 
-datum rojstva 
- enotna matična števila občana (razen za tujce) 
-davčna številka 
-državljanstvo 
-stalno prebivališče 
-začasno prebivališče 
-trr št. računa in izpostava (samo tujci) 
-habilitacijski naziv 
-pogodbeni znesek 
-urna postavka  

Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani zaposleni v kadrovski 
službi, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo, ki ureja pravne podlage za pridobivanje osebnih podatkov. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v registratorju v zaklenjeni omari v 
kadrovski službi, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku, varovanje v skladu z določbami 
Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani. 

Ali se podatki iznašajo v tretje države: Ne. 

 

4. Evidenca o izrabi delovnega časa: 

Pravna podlaga: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06). 
Fakulteta pridobiva podatke za oblikovanje evidence delovnega časa dnevno neposredno od zaposlenega 
na podlagi registratorja delovnega časa, na podlagi vpisnih knjig o prihodih in odhodih, na podlagi dovolilnic 
za izhode in odsotnosti z dela, na podlagi bolniških listov in potrdil o priznanju pravice do porodniškega 
dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka. 

Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe vodenja vseh potrebnih kadrovskih procesov. 

Rok hrambe: kot določeno v klasifikacijskem načrtu Univerze v Ljubljani. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki:  
 
-podatki o številu ur, 
-skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega 
z oznako vrste opravljenega delovnega časa, 
-opravljene ure v času nadurnega dela, 
-neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste 
nadomestila, 
-neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in 
organov z oznako vrste nadomestila, 
-neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, 
-število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na 
katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa.  
 



Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani zaposleni v kadrovski 
službi, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo, ki ureja pravne podlage za pridobivanje osebnih podatkov. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v 
računalniku, varovanje v skladu z določbami Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na 
Univerzi v Ljubljani. 

Ali se podatki iznašajo v tretje države: Ne. 

 

5. Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev: 

Pravna podlaga: Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11), Pravilnik o preventivnih 
zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/02, 29/03 – popr., 124/06 in 43/11 – ZVZD-1), 
Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 54/13), fakulteta pridobi 
podatke neposredno od posameznika oz. iz evidence o zaposlenih delavcih ter od pooblaščenega zdravnika. 

Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe vodenja vseh potrebnih kadrovskih procesov. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki:  
 
-priimek, dekliški priimek in ime,  
-kraj rojstva,  
-enotna matična števila občana,  
-naslov (kraj, ulica, številka, naziv pošte, poštna številka),  
-izobrazba (stopnja (1−9),  
-poklic (standardna klasifikacija poklicev), koda,  
-zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem predhodnem 
preventivnem zdravstvenem pregledu,  
-zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev po opravljenem usmerjenem 
obdobnem ali drugem usmerjenem preventivnem zdravstvenem pregledu. 
 

Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani zaposleni v kadrovski 
službi, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo, ki ureja pravne podlage za pridobivanje osebnih podatkov. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v 
računalniku, varovanje v skladu z določbami Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na 
Univerzi v Ljubljani. 

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

 

6. Evidenca študentskega dela: 

Pravna podlaga: fakulteta pridobi podatke neposredno od posameznega študenta. 

Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe vodenja vseh potrebnih kadrovskih procesov. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki:  
 
- ime in priimek 



- letnik in smer izobraževanja 
- habilitacijski naziv (v kolikor ga ima) 
- urna postavka 
 

Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani zaposleni v kadrovski 
službi, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo, ki ureja pravne podlage za pridobivanje osebnih podatkov. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v 
računalniku, varovanje v skladu z določbami Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na 
Univerzi v Ljubljani. 

Ali se podatki iznašajo v tretje države: Ne. 

 

Evidence Konfucijevega inštituta: 

1. Evidenca tečajnikov 

Pravna podlaga: soglasje tečajnika. 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: tečajniki.  

Namen obdelave osebnih podatkov: obveščanje, izdaja certifikatov in za potrebe statističnih analiz. 

Rok hrambe: do izvedbe poletne šole za katero je bilo izdano soglasje, nato se podatki anonimizirajo za 
potrebe statističnih analiz ( v skladu s Klasifikacijskim načrtom Univerze v Ljubljani). 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek, naslov, e-mail, telefon, informacija o študentskem 
statusu (potrdilo o šolanju), podatki podjetja (v primeru, da je plačnik podjetje). 

Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani – zaposleni na v 
Konfucijevem inštitutu - drugi uporabniki v skladu z zakonodajo, ki ureja pravne podlage za pridobivanje 
osebnih podatkov. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: kodiran dostop v baze podatkov vodenih v 
računalniku, fizični izvodi se hranijo v zaklenjenih omarah, varovanje v skladu z določbami Pravilnika o 
varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani. 

Ali se podatki iznašajo v tretje države: Ne. 

 

2. Udeleženci poletnih šol v Šanghaju (dijaki in študentje) 

Pravna podlaga: soglasje udeleženca oz. v primeru mladoletnih dijakov – soglasje staršev. 

Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe dejavnosti Konfucijevega inštituta pri organizaciji 
poletnih šol v Šanghaju, za potrebe državnih organov, za potrebe statističnih analiz, pri čemer identiteta 
študenta ali dijaka ni razvidna. 



Rok hrambe: do izvedbe poletne šole za katero je bilo izdano soglasje (moj predlog), nato se podatki 
anonimizirajo za potrebe statističnih analiz (v skladu s Klasifikacijskim načrtom Univerze v Ljublajni). 

Vrste osebnih podatkov v zbirki:  

DIJAKI: Ime in priimek starša, naslov stalnega bivališča, e-mail starša, telefonska številka starša, ime in 

priimek otroka, srednja šola in razred, datum rojstva, naslov stalnega bivališča, zdravstvene omejitve, 

omejitve pri hrani, št. potnega lista, datum in kraj izdaje potnega lista, datum poteka potnega lista, mail 

otroka, telefon otroka. 

ŠTUDENTJE: Ime , priimek, CV, spol, stalni naslov, začasni naslov, datum rojstva, številka potnega lista, 

veljavnost potnega lista, e-mail, tel. številka, udeležba na tečaju, zdravstvene ovire, alergije. 

Uporabniki zbirke: pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani zaposleni na v 
Konfucijevem inštitutu – organizatorji Poletne šole Shanghai, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo, ki 
ureja pravne podlage za pridobivanje osebnih podatkov. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari na 
Konfucijevem inštitutu, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku, varovanje v skladu z 
določbami Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani. 

Ali se podatki iznašajo v tretje države: DA (na Kitajsko, kitajskim partnerjem, ki so organizatorji). 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci poletne šole 
Shanghai. 

 

3. Udeleženci poletnih šol v Sloveniji (mladoletni) 

Pravna podlaga: soglasje udeleženca in njegovih staršev. 

Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe organizacije dogodka, za izdelavo statističnih analiz na 
podlagi katerih identiteta otroka ni razvidna. 

Rok hrambe: do izvedbe poletne šole za katero je bilo izdano soglasje, nato se podatki anonimizirajo za 
potrebe statističnih analiz (v skladu s Klasifikacijskim načrtom Univerze v Ljubljani). 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: ime in priimek starša, ime in priimek otroka, naslov, e-mail starša, e-

mail otroka, telefonska številka, rojstni datum otroka, alergije in posebnosti otroka, podatki o dodatnih 

sposobnosti otroka (pismenost in plavanje) ali zna tekoče brati in pisati, dovoljenje glede fotografiranja.  

Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani zaposleni na v 
Konfucijevem inštitutu, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo, ki ureja pravne podlage za pridobivanje 
osebnih podatkov. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari na 
Konfucijevem inštitutu, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku, varovanje v skladu z 
določbami Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na Univerzi v Ljubljani. 

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci poletnih šol. 



4. Seznam prijavljenih na e-novičke Konfucijevega inštituta 

Pravna podlaga: soglasje posameznika. 

Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe organizacije mesečnega posredovanja e-novičk. 

Rok hrambe: do preklica soglasja ali do poteka 2 letnega obdobja veljavnosti soglasja. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: e-poštni naslov.  

Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani zaposleni na v 
Konfucijevem inštitutu, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo, ki ureja pravne podlage za pridobivanje 
osebnih podatkov. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v 
računalniku, varovanje v skladu z določbami Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na 
Univerzi v Ljubljani. 

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: posamezniki, ki so podali 
soglasje. 

Pogledala sem baze, mislim da je to to. Poleg tistega kar smo že prijavljali imamo nekje 11 aktualnih baz. 
Če pa še kakšno najdem pa prijavim. 

  

1. Baza turističnih podjetij v Sloveniji z osebnimi podatki (e-naslovi, ki vključujejo ime in priimek) 

Pravna podlaga: soglasje posameznika. 

Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe organizacije posredovanja novic o izobraževanju s 
področja turizma 

Rok hrambe: do preklica soglasja ali do poteka 2 letnega obdobja veljavnosti soglasja. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: e-poštni naslov.  

Uporabniki zbirke: - zaposleni na v Konfucijevem inštitutu, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo, ki 
ureja pravne podlage za pridobivanje osebnih podatkov. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v 
računalniku, varovanje v skladu z določbami Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na 
Univerzi v Ljubljani. 

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: posamezniki, ki so podali 
soglasje. 

  



2. Baza novinarjev z osebnimi podatki (e-naslovi, ki vključujejo ime in priimek) 

Pravna podlaga: soglasje posameznika. 

Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe organizacije posredovanja PR novic 

Rok hrambe: do preklica soglasja ali do poteka 2 letnega obdobja veljavnosti soglasja. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: e-poštni naslov.  

Uporabniki zbirke: - zaposleni na v Konfucijevem inštitutu, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo, ki 
ureja pravne podlage za pridobivanje osebnih podatkov. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v 
računalniku, varovanje v skladu z določbami Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na 
Univerzi v Ljubljani. 

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: posamezniki, ki so podali 
soglasje. 

  

3. Baza slovenskih podjetij ki delajo s Kitajsko z osebnimi podatki (e-naslovi, ki vključujejo ime in 
priimek) 

Pravna podlaga: soglasje posameznika. 

Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe organizacije posredovanja novic vezanih na 
izobraževanja 

Rok hrambe: do preklica soglasja ali do poteka 2 letnega obdobja veljavnosti soglasja. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: e-poštni naslov.  

Uporabniki zbirke: - zaposleni na v Konfucijevem inštitutu, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo, ki 
ureja pravne podlage za pridobivanje osebnih podatkov. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v 
računalniku, varovanje v skladu z določbami Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na 
Univerzi v Ljubljani. 

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: posamezniki, ki so podali 
soglasje. 

  

 



4. Baza kitajskih podjetij, ki delajo v Sloveniji z osebnimi podatki (e-naslovi, ki vključujejo ime in 
priimek) 

Pravna podlaga: soglasje posameznika. 

Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe organizacije posredovanja novic  o dogodkih KI 

Rok hrambe: do preklica soglasja ali do poteka 2 letnega obdobja veljavnosti soglasja. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: e-poštni naslov.  

Uporabniki zbirke: - zaposleni na v Konfucijevem inštitutu, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo, ki 
ureja pravne podlage za pridobivanje osebnih podatkov. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v 
računalniku, varovanje v skladu z določbami Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na 
Univerzi v Ljubljani. 

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: posamezniki, ki so podali 
soglasje. 

  

5. Baza start up podjetij v Sloveniji z osebnimi podatki (e-naslovi, ki vključujejo ime in priimek, 
telefonska številka) 

Pravna podlaga: soglasje posameznika. 

Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe organizacije posredovanja novic  o dogodkih KI 

Rok hrambe: do preklica soglasja ali do poteka 2 letnega obdobja veljavnosti soglasja. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: e-poštni naslov.  

Uporabniki zbirke: - zaposleni na v Konfucijevem inštitutu, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo, ki 
ureja pravne podlage za pridobivanje osebnih podatkov. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v 
računalniku, varovanje v skladu z določbami Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na 
Univerzi v Ljubljani. 

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: posamezniki, ki so podali 
soglasje. 

  

6. Baza Konfucijevih inštitutov  in učilnic z osebnimi podatki (e-naslovi, ki vključujejo ime in 
priimek) 



Pravna podlaga: soglasje posameznika. 

Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe organizacije posredovanja novic  o dogodkih KI 

Rok hrambe: do preklica soglasja ali do poteka 2 letnega obdobja veljavnosti soglasja. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: e-poštni naslov.  

Uporabniki zbirke: - zaposleni na v Konfucijevem inštitutu, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo, ki 
ureja pravne podlage za pridobivanje osebnih podatkov. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v 
računalniku, varovanje v skladu z določbami Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na 
Univerzi v Ljubljani. 

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: posamezniki, ki so podali 
soglasje. 

  

7. Baza ŠOLSTVO (vse izobraževalne inštitucije v Sloveniji) z osebnimi podatki (e-naslovi-ki 
vključujejo ime in priimek)  

Pravna podlaga: soglasje posameznika. 

Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe organizacije posredovanja novic  o dogodkih KI 

Rok hrambe: do preklica soglasja ali do poteka 2 letnega obdobja veljavnosti soglasja. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: e-poštni naslov.  

Uporabniki zbirke: - zaposleni na v Konfucijevem inštitutu, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo, ki 
ureja pravne podlage za pridobivanje osebnih podatkov. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v 
računalniku, varovanje v skladu z določbami Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na 
Univerzi v Ljubljani. 

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: posamezniki, ki so podali 
soglasje. 

  

7. Baza ŠOLSTVO (vse izobraževalne inštitucije v Sloveniji) z osebnimi podatki (e-naslovi-ki 
vključujejo ime in priimek)  

Pravna podlaga: soglasje posameznika. 

Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe organizacije posredovanja novic  o dogodkih KI 



Rok hrambe: do preklica soglasja ali do poteka 2 letnega obdobja veljavnosti soglasja. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: e-poštni naslov.  

Uporabniki zbirke: - zaposleni na v Konfucijevem inštitutu, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo, ki 
ureja pravne podlage za pridobivanje osebnih podatkov. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v 
računalniku, varovanje v skladu z določbami Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na 
Univerzi v Ljubljani. 

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: posamezniki, ki so podali 
soglasje. 

 

8. Baza gospodarskih združenj (Razvojni centri, OOZ in Regionalne gospodarske zbornice) z 
osebnimi podatki (e-naslovi, ki vključujejo ime in priimek )  

Pravna podlaga: soglasje posameznika. 

Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe organizacije posredovanja novic  o dogodkih KI 

Rok hrambe: do preklica soglasja ali do poteka 2 letnega obdobja veljavnosti soglasja. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: e-poštni naslov.  

Uporabniki zbirke: - zaposleni na v Konfucijevem inštitutu, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo, ki 
ureja pravne podlage za pridobivanje osebnih podatkov. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v 
računalniku, varovanje v skladu z določbami Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na 
Univerzi v Ljubljani. 

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: posamezniki, ki so podali 
soglasje. 

  

9. Baza vladnih inštitucij (ministrstva, veleposlaništva,…) z osebnimi podatki (ime in priimek, e-
naslovi, ki vključujejo ime in priimek )  

Pravna podlaga: soglasje posameznika. 

Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe organizacije posredovanja novic  o dogodkih KI 

Rok hrambe: do preklica soglasja ali do poteka 2 letnega obdobja veljavnosti soglasja. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: e-poštni naslov.  



Uporabniki zbirke: - zaposleni na v Konfucijevem inštitutu, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo, ki 
ureja pravne podlage za pridobivanje osebnih podatkov. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v 
računalniku, varovanje v skladu z določbami Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na 
Univerzi v Ljubljani. 

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: posamezniki, ki so podali 
soglasje. 

  

10. Baza partnerjev KI   

Pravna podlaga: soglasje posameznika. 

Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe organizacije posredovanja novic  o dogodkih KI 

Rok hrambe: do preklica soglasja ali do poteka 2 letnega obdobja veljavnosti soglasja. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: e-poštni naslov.  

Uporabniki zbirke: - zaposleni na v Konfucijevem inštitutu, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo, ki 
ureja pravne podlage za pridobivanje osebnih podatkov. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v 
računalniku, varovanje v skladu z določbami Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na 
Univerzi v Ljubljani. 

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: posamezniki, ki so podali 
soglasje. 

  

11. Baza YUAN članov (  ime in priimek, e-naslovi, ki vključujejo ime in priimek )  

Pravna podlaga: soglasje posameznika. 

Namen obdelave osebnih podatkov: za potrebe organizacije posredovanja novic  o dogodkih KI 

Rok hrambe: do preklica soglasja ali do poteka 2 letnega obdobja veljavnosti soglasja. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: e-poštni naslov.  

Uporabniki zbirke: - zaposleni na v Konfucijevem inštitutu, drugi uporabniki v skladu z zakonodajo, ki 
ureja pravne podlage za pridobivanje osebnih podatkov. 



Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v 
računalniku, varovanje v skladu z določbami Pravilnika o varovanju osebnih in zaupnih podatkov na 
Univerzi v Ljubljani. 

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: posamezniki, ki so podali 
soglasje. 

 

Evidence mednarodne pisarne: 

1. Tuji študenti 

Pravna podlaga: ZViS. 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani tuji študenti. 

Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti fakultete, za potrebe državnih 
organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij, povezane z 
uresničevanjem pravic študentov po posebnih predpisih za potrebe statističnih analiz, pri čemer identiteta 
študenta ne sme biti razvidna. 

Rok hrambe: Kot določeno v klasifikacijskem načrtu Univerze v Ljubljani 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek) - spol - 
datum, kraj, občina in država rojstva - stalno in začasno bivališče - državljanstvo - predhodno pridobljena 
izobrazba - način študija - drugi podatki po posebnih predpisih  

Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani - drugi uporabniki v 
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Pravilnikom o zavarovanju osebnih 
podatkih Univerze v Ljubljani.  

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v Enoti 
za mednarodno sodelovanje, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi 
za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Univerze v 
Ljubljani. 

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

 

2. Udeleženci krajših študijskih programov in poletnih šol 

Pravna podlaga: Soglasje udeleženca. 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Udeleženci poletne šole.  

Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dejavnosti fakultete, za potrebe statističnih analiz, pri 
čemer identiteta študenta ne sme biti razvidna. 

Rok hrambe: Kot določeno v klasifikacijskem načrtu Univerze v Ljubljani. 



Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek) - spol - 
datum, kraj, občina in država rojstva - stalno in začasno bivališče - državljanstvo - predhodno pridobljena 
izobrazba - način študija - drugi podatki po posebnih predpisih - podatki o opravljenih izpitih, o 
napredovanju in dokončanju študija - podatki o vpisanih predmetih na fakulteti. 

Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani – drugi uporabniki v 
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in Pravilnikom o zavarovanju osebnih 
podatkov Univerze v Ljubljani.  

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari v Enoti 
za mednarodno sodelovanje, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi 
za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Univerze v 
Ljubljani.  

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

 

3. Evidenca izdanih odločb v postopku priznavanja za namen nadaljevanja izobraževanja 

Pravna podlaga: Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11, 97/11 – 
popr. in 109/12). 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe – imetniki tuje listine 
o izobraževanju.  

Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo / Podatki se 
zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe zagotavljanja enakopravne obravnave vlagateljev 
v postopkih priznavanja. 

Rok hrambe: Kot določeno v klasifikacijskem načrtu Univerze v Ljubljani. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: - ime in priimek - spol – datum, kraj in država rojstva - državljanstvo - 
stalno in začasno bivališče - ime listine o izobraževanju - država izdaje listine o izobraževanju ter - ime 
ustanove, ki je izdala listino - podatki o izobraževalnem programu, v katerega se oseba, na katero se odločba 
nanaša, vpisuje.  

Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in Univerze v 
Ljubljani - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) in 
Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 73/04) ter Pravilnikom o zavarovanju 
osebnih podatkov Univerze v Ljubljani.  

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari 
pooblaščene osebe v skladu s 6. členom Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja in v arhivu 
Ekonomske fakultete, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za 
zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Univerze v 
Ljubljani.  

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

 

Evidence Centra za svetovanje in razvoj študentov: 



1. Evidenca študentov, ki opravljajo prakso pri podjetjih in se udeležujejo delavnic za razvoj 
kompetenc : 

Pravna podlaga: soglasje študenta, ki opravlja prakso/ZViS – študijska obveznost 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: študenti, ki opravljajo 
prakso v gospodarstvu in imajo to obveznost v predmetniku oz. se udeležujejo delavnic za razvoj 
kompetenc, ki jih organizira Center za svetovanje in razvoj študentov. 

Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe dejavnosti fakultete, izvajanja študentskih praks, 
organizacijo in izvedbo delavnic, priznavanje predmeta Razvoj poslovnih spretnosti, za potrebe statističnih 
analiz, pri čemer identiteta študenta ne sme biti razvidna, za potrebe izdelave potrdil o udeležbi na 
delavnicah. 

Rok hrambe: Kot določeno v klasifikacijskem načrtu Univerze v Ljubljani. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek študenta, - vpisna številka, - EMŠO, - smer študija, - 
način študija, - letnik, - naslov študenta, - telefon, - e-pošta, - podjetje kjer opravlja prakso, - naslov 
podjetja, - davčna številka podjetja, - matična številka podjetja , - kdo je podpisnik pogodbe, - mentor, - 
datum začetka opravljanja prakse, - udeležba na delavnicah 

Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in Univerze v 
Ljubljani - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) ter 
Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Univerze v Ljubljani.  

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari 
pooblaščene osebe in v arhivu Ekonomske fakultete, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v 
računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju 
osebnih podatkov Univerze v Ljubljani.  

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

 

 

 

 

 

Evidence CEK: 

1. Evidenca članov knjižnice: 

Pravna podlaga: soglasje člana / ZViS  

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: člani knjižnice (študenti in 
zunanji) 

Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe knjižničarske dejavnosti fakultete. 



Rok hrambe: Kot določeno v klasifikacijskem načrtu Univerze v Ljubljani. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek študenta, - vpisna številka, - EMŠO, - članica, smer 
študija, - način študija, - letnik, - naslov študenta, - e-pošta, …..(isto kot v referatu), zunanji uporabniki 
(ime in priimek, datum rojstva, naslov bivališča, e-pošta, začasni naslov bivanja). 

Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (zaposleni v CEK) - 
drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) ter Pravilnikom o 
zavarovanju osebnih podatkov Univerze v Ljubljani.  

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari 
pooblaščene osebe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za 
zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Univerze v 
Ljubljani.  

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

 

2. Evidenca študentskih dovolilnic za uporabo baz podatkov: 

Pravna podlaga: soglasje člana  

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: uporabniki zbirk podatkov. 

Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe študijskega in raziskovalnega procesa. 

Rok hrambe: Kot določeno v klasifikacijskem načrtu Univerze v Ljubljani / za čas veljavnosti posamezne 
dovolilnice. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek študenta, - vpisna številka, - e-pošta, - ime in priimek 
mentorja. 

Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani zaposleni v CEK, - 
drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) ter Pravilnikom o 
zavarovanju osebnih podatkov Univerze v Ljubljani.  

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari 
pooblaščene osebe, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v računalniku. Postopki in ukrepi za 
zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov Univerze v 
Ljubljani.  

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

 

3. Evidence prijavljenih na različne oblike internih izobraževanj: 

Pravna podlaga: soglasje udeleženca 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: udeleženci različnih 
izobraževanj 



Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvedbe izobraževanj. 

Rok hrambe: Kot določeno v klasifikacijskem načrtu Univerze v Ljubljani / za čas študijskega leta. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek udeleženca, - e-pošta. 

Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze zaposleni v CEK - drugi 
uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) ter Pravilnikom o 
zavarovanju osebnih podatkov Univerze v Ljubljani.  

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v 
računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju 
osebnih podatkov Univerze v Ljubljani.  

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

 

Evidence Založništva: 

1. Seznam pogodb v IRCU za izdelavo posameznih publikacij (avtorji, recenzenti): 

Pravna podlaga: Pravilnik o založniški dejavnosti EF UL + Cenik za založništvo. 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: avtorji, recenzenti. 

Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izdelave publikacij in posledičnega plačila izdelave. 

Rok hrambe: Kot določeno v klasifikacijskem načrtu Univerze v Ljubljani / računovodski standardi. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek avtorja / recenzenta , - tekoči račun za nakazilo, 
podatki o banki, - naslov bivanja, - davčna številka. 

Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, - drugi uporabniki v 
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) ter Pravilnikom o zavarovanju osebnih 
podatkov Univerze v Ljubljani.  

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari 
pooblaščene osebe in v arhivu Ekonomske fakultete, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v 
računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju 
osebnih podatkov Univerze v Ljubljani.  

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

 

2. Seznam naročnikov gradiva, ki tega naročijo preko spleta: 

Pravna podlaga: Soglasje naročnika. 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: naročniki gradiva. 



Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izdaje računa preko programa IRC in pošiljanja gradiva. 
(Barbara Zupančič / Mateja Pavšič). 

Rok hrambe: Do konca pritožbenega roka / izbris iz programa IRC (računovodski standardi). 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek , - naslov za posredovanje pošte, - e-pošta. 

Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, - drugi uporabniki v 
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) ter Pravilnikom o zavarovanju osebnih 
podatkov Univerze v Ljubljani.  

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v 
računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju 
osebnih podatkov Univerze v Ljubljani.  

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

 

3. Seznam naročnikov EBR: 

Pravna podlaga: Soglasje naročnika. 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: naročniki EBR 

Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izdajanja in posredovanja EBR. 

Rok hrambe: Kot določeno v klasifikacijskem načrtu Univerze v Ljubljani/ hranjeno za čas veljavne 
naročnine. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek , - naslov za posredovanje, - ime pravne osebe, - 
sedež, - davčna, - e-pošta. 

Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, - drugi uporabniki v 
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) ter Pravilnikom o zavarovanju osebnih 
podatkov Univerze v Ljubljani.  

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v 
računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju 
osebnih podatkov Univerze v Ljubljani.  

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

4. Evidenca 'Izjav zaposlenih o varovanju in zaščiti podatkov' in 'Izjav študentov o varovanju in 
zaščiti podatkov' za namen uporabe zbirk AJPES: 

Pravna podlaga: Soglasje zaposlenega ali študenta, ki podpiše izjavo. 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: zaposleni in študenti. 

Namen obdelave osebnih podatkov: Za namen uporabe zbirk AJPES. 

Rok hrambe: Hranjeno za čas veljavnosti izjave o varovanju in zaščiti podatkov. 



Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek , - naslov prebivališča, - datum rojstva, - delovno 
mesto ali stopnja, smer in letnik študija. 

Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, - drugi uporabniki v 
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) ter Pravilnikom o zavarovanju osebnih 
podatkov Univerze v Ljubljani.  

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v 
računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju 
osebnih podatkov Univerze v Ljubljani.  

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

 

5. Evidenca rezervacijskega sistema računalnikov in prostorov v programu LibCal podjetja 
Springshare (pogodbena obdelava osebnih podatkov): 

Pravna podlaga: Soglasje uporabnika sistema (soglasje poda uporabnik s prijavo v sistem in izvedbo 
rezervacije). 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: uporabniki knjižničnih 
računalnikov in prostorov. 

Namen obdelave osebnih podatkov: Za vodenje sistema rezervacij računalnikov in prostorov. 

Rok hrambe: Kot določeno v Klasifikacijskem načrtu UL, ne več kot 1 leto. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek , - e-pošta. 

Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, - drugi uporabniki v 
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) ter Pravilnikom o zavarovanju osebnih 
podatkov Univerze v Ljubljani.  

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v 
računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju 
osebnih podatkov Univerze v Ljubljani.  

Ali se podatki iznašajo v tretje države: DA, podatki se iznašajo na serverje podjetja na katerih bazira 
sama programska oprema. 

 

Evidence RCEF: 

1. Seznam izjav o varovanju tajnih in osebnih podatkov: 

Pravna podlaga: Soglasje podpisnika izjave / pogodba z EU Komisijo št. 13131.2017.002-2017.382 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: podpisniki izjav 

Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja pogodbenih določil. 



Rok hrambe: Kot določeno v klasifikacijskem načrtu Univerze v Ljubljani in pogodbi z EU Komisijo. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, - datum rojstva, - naslov, - delovno mesto. 

Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in Univerze v 
Ljubljani - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) ter 
Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Univerze v Ljubljani.  

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari 
pooblaščene osebe in v arhivu Ekonomske fakultete, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v 
računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju 
osebnih podatkov Univerze v Ljubljani.  

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

 

2. Seznam podatkov udeležencev različnih dogodkov v sklopu izvajanja pogodbe z EU Komisijo 
št. 13131.2017.002-2017.382 za namene povračil potnih in drugih stroškov v zvezi z udeležbo: 

Pravna podlaga: Soglasje udeleženca / pogodba z EU Komisijo št. 13131.2017.002-2017.382 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: udeleženci 

Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe povračil nastalih potnih in drugih stroškov udeležbe na 
dogodkih. 

Rok hrambe: Kot določeno v klasifikacijskem načrtu Univerze v Ljubljani in pogodbi z EU Komisijo. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, - naslov, - podatki o imetniku bančnega računa (ime, 
priimek oz. naziv organizacije in naslov – v primeru, da je prejemnik povračila druga oseba oz. 
organizacija), - bančni podatki udeleženca (ime, priimek, delovno mesto/institucija). 

Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in Univerze v 
Ljubljani - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) ter 
Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Univerze v Ljubljani.  

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari 
pooblaščene osebe in v arhivu Ekonomske fakultete, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v 
računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju 
osebnih podatkov Univerze v Ljubljani.  

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

 

3. Seznam podatkov predavateljev na raziskovalnih seminarjih in raziskovalnih konferencah: 

Pravna podlaga: Soglasje predavatelja. 

Kategorije posameznikov na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: predavatelji. 



Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe povračil nastalih potnih in drugih stroškov izvedbe 
seminarjev in konferenc. 

Rok hrambe: Kot določeno v klasifikacijskem načrtu Univerze v Ljubljani in pogodbi z EU Komisijo. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: - Ime in priimek, - naslov, - podatki o imetniku bančnega računa (ime, 
priimek oz. naziv organizacije in naslov – v primeru, da je prejemnik povračila druga oseba oz. 
organizacija), - bančni podatki predavatelja oz. prejemnika povračila (podatki o banki in številka tekočega 
računa). 

Uporabniki zbirke: - pooblaščeni delavci Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani in Univerze v 
Ljubljani - drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04) ter 
Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov Univerze v Ljubljani.  

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Hranjeno v osebni mapi v zaklenjeni omari 
pooblaščene osebe in v arhivu Ekonomske fakultete, kodiran dostop v bazo podatkov vodenih v 
računalniku. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o zavarovanju 
osebnih podatkov Univerze v Ljubljani.  

Ali se podatki iznašajo v tretje države: NE. 

 


