
 

 
 

 
SOGLASJE ZA ZBIRANJE IN OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV ZA POTREBE PRIJAVE, IZVAJANJA IN 

POROČANJA PRI OPERACIJI  »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v 
delovnem okolju 2022/2023«  

PDŠ UM 2022/2023 
 

Spodaj podpisani _____________________________ (ime in priimek), študent_ka 
_________________________________________________ (naziv visokošolskega zavoda), soglašam, 
da Univerza v Mariboru  in Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede zbira in obdeluje 
moje osebne podatke (ime, priimek, naslov bivališča, kontakt (elektronski naslov, telefonska številka), 
EMŠO, študijski program) za namen priprave in izvedbe projekta v okviru operacije PDŠ UM 2022/2023.  

Z izpolnitvijo in podpisom tega soglasja sem seznanjen(a): 

- z Navodili za izvajanje projekta v okviru operacije PDŠ UM 2022/2023 v letu 2022in 2023, 
- da bo moje osebne podatke obdelovala in z njimi upravljala ter jih hranila (v elektronski in 

fizični obliki) Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor in Univerza v Mariboru, 
Fakulteta za organizacijske vede, ki bo zagotovila obdelavo osebnih podatkov v skladu z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo (EU) 2016/679 o varstvu podatkov; 

- da se osebni podatki hranijo pri upravljavcu do izpolnitve namena obdelave in v skladu s 
projektom v okviru operacije PDŠ UM 2022/2023; 

- da bo upravljavec osebnih podatkov zbrane podatke hranil in varoval na primeren način, tako 
da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam ter 
da se bodo moji osebni podatki hranili toliko časa, dokler bo treba, zaradi uresničitve namena, 
zaradi katerega so bili ti podatki zbrani, vendar največ 5 let. Po preteku roka hrambe se podatki 
uničijo oz. trajno izbrišejo; 

- da se bodo moji osebni podatki obdelovali izključno s strani Univerze v Mariboru in Univerza v 
Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede in upravljavec mojih osebnih podatkov ne bo 
posredoval, posodil ali prodal tretjim osebam brez moje predhodne pisne privolitve; 

- lahko zahtevam vpogled in popravek, izbris ali omejitev obdelave mojih osebnih podatkov ali 
podam ugovor zoper obdelavo in prenosljivost mojih osebnih podatkov, in sicer s pisnim 
obvestilom na naslov Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor ali orud@um.si. 
Osebne podatke bomo izbrisali v roku 30 dni od prejema zahteve. 

- da lahko vložim pritožbo pri nadzornem organu, če menim, da obdelava osebnih podatkov krši 
Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o 
razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalne 
zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

 
Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: 
UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, dpo@um.si.  
 
Podrobnejše informacije o obdelavi osebnih podatkov so na spletni strani Univerze v Mariboru: 
https://www.um.si/univerza/varstvo-osebnih-podatkov/Strani/default.aspx, za dodatne informacije pa se 
lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na Univerzi v Mariboru: dpo@um.si. 

 
 

Kraj in datum: __________ 
 

Ime in priimek 
podpis 
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