WEBEX – SODELOVANJE PRI POUKU – OBVEZNO
Če je sodelovanje pri pouku (npr. predstavitev seminarskega dela pred razredom, izvedba izpitov) del
obveznega študijskega programa ali bistveni del študijskega procesa in se ta del pouka izvaja preko
programa Webex, UL MF podatke, ki se posredujejo preko programa Webex (vaše ime in priimek,
podatke o vašem profilu, vaš glas, slika ali video), obdeluje na podlagi tč. (e) prvega odst. 6. člena GDPR
zaradi izvajanja nalog izobraževanja.
Če je to bistveno za samo izvajanje študijskega procesa bo vklapljanje videa lahko obvezno. Če gre za
posameznega študenta, kjer bi bila njegova fizična prisotnost obvezna / bistvena tudi v »realnem«
svetu (bodisi študij bodisi obštudijska dejavnost – npr. predstavitev seminarske naloge, izvedba
izpitov), sme predavatelj zahtevati, da študent vklopi video in avdio (odvisno, za kakšen primer gre). V
tem primeru izpitov bo število udeležencev (enako, kot v realnem svetu) omejeno na minimalno in
nujno potrebno (idealno posamično, razen seveda, kadar je bistven del izpita npr. javen nastop).
Če bo v posameznem primeru zaradi pomembnih okoliščin v zvezi z izvajanjem izobraževanja
odločeno drugače, pa boste o snemanju in o pomembnih okoliščinah v zvezi s snemanjem
predhodno obveščeni. V tem primeru se bodo posnetki oziroma prepisi hranili toliko časa,
kolikor bo potrebno za izvajanje študijskih obveznosti in z njimi povezanih pravic in obveznosti
fakultete.
Enako velja tudi če znotraj srečanja delite ekran, dokumente ali druge podatke; UL MF hranila
te podatke, če bodo bistveni za izvajanje izobraževalnega programa.
Ker način in čas hrambe vaših podatkov pa posledično lahko variirata glede na katedro, znotraj
katere deluje predavatelj, zato vas prosimo, da za podrobnejše informacije kontaktirate
Dekanat UL MF (e-naslov: dekanat@mf.uni-lj.si).
Nobenih podatkov, ki nam jih posredujete, ne prenašamo v tretjo državo ali v mednarodno
organizacijo.
Program Webex – program za zagotovitev nemotenega delovanja obdeluje podatke, ki se
lahko generirajo z uporabo (posnetki sestankov in klicev, prepisi posnetih klicev, dokumenti, ki
jih naložite v okviru uporabe funkcij »Webex Events« in »Training«) in registracijske podatke
(npr. informacije o profilu; ime, priimek, geslo, profilna slika, naslov elektronskega sporočila,
brskalnik, IP naslov, identiteta uporabnika - UUID, geografska regija).
Obdelava osebnih podatkov s strani storitve Webex ne prinaša odločitev, ki temeljijo na
avtomatizirani obdelavi in imajo pravne učinke v zvezi s posamezniki, na katere se nanašajo
osebni podatki, ali nanje na podoben način znatno vplivajo.
Podatki, v zvezi z registracijo in podatki, ki jih lahko generirate z uporabo, so kriptirani celotni
čas – ob nastanku in za čas hranjenja.
Strežniki, ki se uporabljajo za shranjevanje podatkov, ki se generirajo v državah EU se nahajajo
v Amsterdamu.
Za več informacij glede obdelave podatkov v okviru programa Webex, vas vabimo, da obiščete
stran: Webex Meetings Privacy Data Sheet in, da si ogledate načrt obdelave podatkov na tej
povezavi.
V zvezi z obdelavo vaših podatkov imate več pravic, ki jih lahko izvršujete.

