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Upravljalec osebnih podatkov:
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OBVESTILO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
VOLITVE DEKANA

1. Člani volilnega odbora in druge osebe, ki opravljalo naloge, povezane z nemotenim
izvajanjem volitev, imajo pooblastilo za evidentiranje volivcev in za preverjanje njihove
istovetnosti:
Od volivca lahko zahtevajo, da za potrebe glasovanja deli z njimi naslednje podatke:
ime, priimek in podatke o delovnem mestu in odstotku zaposlitve oz. o letniku
študija, ter da se izkaže z verodostojnim dokumentom – tj. z dokumentom s sliko.
2. Podatki volivcev: ime, priimek, podatki o delovnem mestu in odstotku zaposlitve oz.
letniku študija se hranijo do pet let po zaključku mandata dekana. Uporabniki zbirke
podatkov so člani volilnega odbora in druge osebe, ki opravljalo naloge, povezane z
nemotenim izvajanjem volitev (dekanat, vodilni delavci, volilna komisija, kadrovska in
študentska služba).
Pravna podlaga za obdelavo zgoraj navedenih podatkov je nemoteno izvajanje dejavnosti,
opravljanje nalog v javnem interesu in izvajanje javne oblasti, dodeljene upravljavcu; UL MF.
Navedeno ustreza pravni podlagi tč. (e) prvega odstavka 6. člena GDPR.
V zvezi z vašimi osebnimi podatki lahko tudi kontaktirate upravljalca UL MF, Vrazov trg 2 1000,
Ljubljana, e-naslov: dekanat@mf.uni-lj.si, oziroma se obrnete na osebo, pooblaščeno za varstvo
osebnih podatkov na UL: dpo@uni-lj.si
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V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate več pravic:
OBVESTILO V ZVEZI Z IZVRŠEVANJEM PRAVIC, VEZANIH NA OSEBNE
PODATKE
Pravica do preklica soglasja.
Kadarkoli v prihodnosti lahko prekličete privolitev za obdelavo vaših podatkov, ki obdelujemo na
podlagi vaše predhodne privolitve, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je
na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Pravica do dostopa in popravka.
Imate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, njihovega popravka ali posodobitve ob
katerem koli času.
Pravica do prenosljivosti podatkov.
Osebni podatki, ki ste nam jih posredovali, so prenosljivi. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na
podlagi vašega soglasja, lahko na vašo zahtevo prejmete v strukturirani in berljivi obliki in jih prosto
prenašate drugim upravljavcem.
Pravica do pozabe (izbrisa).
Brez nepotrebnega odlašanja bomo izbrisali osebne podatke v zvezi z vami, v obsegu, kot ga
dovoljuje veljavna zakonodaja (podatkov, ki jih potrebujemo za izvajanje naših zakonskih pravic in
obveznosti, morda kljub vaši zahtevi ne bomo mogli izbrisati).
Pravica do ugovora:
Kadarkoli lahko ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov.
Pravica do omejitve obdelave:
Če oporekate točnosti podatkov ali menite, da je obdelava nezakonita, menite, da vaših podatkov
ne potrebujemo več ali čakate na odgovor v zvezi ugovorom, ki ste ga vložili, imate pravico, da
omejite obdelavo svojih osebnih podatkov.
Pravica do vložitve pritožbe:
Imate pravico, da neposredno pri Informacijskem pooblaščencu vložite pritožbo glede tega, kako
obdelujemo vaše osebne podatke. Pritožbo Informacijskemu pooblaščencu lahko podate z
uporabo naslednjih kontaktnih podatkov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@iprs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.
V zvezi s popravkom, izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave vam bomo sporočili vse
popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave, razen če se to izkaže za nemogoče ali
vključuje nesorazmeren napor. Ker skrbimo za ažurnost naše izjave o varstvu osebnih podatkov,
jo redno posodabljamo.
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