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KANDIDATURA 
 za nadomestnega člana Senata Univerze v Mariboru  

iz vrst študentov Univerze v Mariboru 

Spodaj podpisani: ____________________________________________________________________ 
    (ime in priimek, naslov bivališča) 

študent Univerze v Mariboru,  

 

na članici: ________________________________________________   
(navedba članice Univerze v Mariboru) 

v letniku: _________________________________________________  
(navedba letnika) 

pristopam h kandidaturi za nadomestnega člana Senata Univerze v Mariboru iz vrst študentov.  

 

Telefon:   E-pošta:   
 (vpišite telefonsko številko, na 

kateri je kandidat dosegljiv) 
  (vpišite elektronski naslov, na 

katerem je kandidat dosegljiv) 
 

 

S podpisom te kandidature sem seznanjen in soglašam, da se moji osebni podatki, navedeni v tej 
kandidaturi, uporabljajo za namen izvedbe postopka volitev predstavnikov študentov v Senat Univerze 
v Mariboru ter za namen opravljanja funkcije člana Senata Univerze v Mariboru iz vrst študentov (v 
primeru izvolitve).  

 

Kraj in datum: ____________________________________ 

 

       Podpis kandidata: ______________________ 

 

Obvezni prilogi:  
− veljavno potrdilo o statusu študenta za študijsko leto 2022/2023; 
− izjava o varovanju osebnih podatkov (O_IVOP). 

 

Opozorilo:  
Kandidature kandidatov za člane Senata UM iz vrst študentov se dostavijo v času najkasneje do 21. 11. 
2022 do 12:00 v vložišče Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v zaprti kuverti, s 
pripisom: »Kandidatura za nadomestnega člana Senata UM iz vrst študentov – NE ODPIRAJ!«.  

Kandidatura, ki bo dostavljena na rektorat Univerze v Mariboru po poteku roka za vložitev kandidature, 
bo zavržena kot prepozna. 
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IZJAVA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV 
(O_IVOP) 

 

Podpisani/-a _________________________ sem seznanjen/-a z naravo osebnih podatkov, ki jih bom kot 
član/-ica Senata Univerze v Mariboru UM zbiral/-a, urejal/-a, obdeloval/-a, spreminjal/-a, shranjeval/-a, 
posredoval/-a oziroma uporabljal/-a pri svojem delu in 

IZJAVLJAM, 

 

− da sem seznanjen/-a z vsebino določb Uredbe (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), z vsebino določb Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 s 
spremembami; ZVOP-1), ter vsemi internimi akti univerze, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, 

− da sem seznanjen/-a z vsebino Pravilnika o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih 
podatkov, št. A11/2006-526 JR (v nadaljevanju: Pravilnik), 

− da bom spoštoval/-a in upošteval/-a vse določbe Pravilnika,  
− da bom v skladu s Pravilnikom kot poslovno skrivnost varoval/-a vse podatke, s katerimi se bom 

seznanil/-a v sklopu opravljanja svoje vloge; 
− da bom izvajal/-a v Pravilniku opisane tehnične in organizacijske ukrepe za preprečevanje 

zlorabe osebnih podatkov, s katerimi se seznanjam ali se bom seznanil/-a pri svojem delu. 
− da bom osebne podatke, s katerimi se seznanjam ali se bom seznanil/-a pri svojem delu, 

varoval/-a skladno z ZVOP-1 in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in da bom z 
osebnimi podatki ravnal/-a skrbno, vestno ter na način in po postopkih, kot jih določa Pravilnik. 

 

Podpisan/-a sem poučen/-a in se zavedam, da je razkrivanje osebnih podatkov nepooblaščenim 
osebam in zloraba podatkov, s katerimi se bom pri svojem delu seznanil/-a, sankcionirano kot 
kaznivo dejanje in se zavedam, da sem zaradi izdaje poslovne skrivnosti nepooblaščenim 
osebam disciplinsko, odškodninsko in kazensko odgovoren/-a. 

 

 

 

Kraj in datum:        Podpis 

 

______________________      ______________________ 
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