WEBEX - SODELOVANJE PRI POUKU – NEOBVEZNO
1. Udeleženci sodelujejo po lastni presoji in želji; to lahko storijo na več načinov – lahko
sodelujejo tako, da imajo vklopljen mikrofon, lahko pa tudi kamero.
Kadar gre za manjše skupine, se lahko udeleženci dogovorijo med seboj, da bodo imeli vsi
vklopljen video.
1.1. Možne izjeme
V določenih primerih - če je to bistveno za samo izvajanje študijskega procesa bo
vklapljanje videa lahko obvezno (več o tem spodaj pod tč. III.).
2. Preko programa Webex je možno sodelovanje pri pouku, ki se prenaša v živo, preko pisanja
sporočil v okno, ki se pojavi pri prenosu (zasebnih, ki so vidni samo predavatelju ali splošnih,
ki so vidni vsem udeležencev sestanka) in deljenja ekrana in dokumentov (če vam predavatelj
to omogoči).
3. Če se boste pouka, ki se bodisi prenaša v živo, bodisi snema, udeležili fizično, vas bodo
predavatelji na začetku predavanja o tem obvestili in zagotovili, da bo kamera ne bo
usmerjena v vas, razen, če boste po svoji presoji ali želji sodelovali na ta način, da se boste
postavili pred kamero.
Tudi sodelovanje v obliki vprašanj, komentarjev ali kakršne koli druge interakcije s
predavateljem, ki posname vaš glas, je prostovoljno.
4. Vsako drugo vaše aktivno ravnanje, ki programu Webex omogoči dodatna dovoljenja pri
nastavitvi vaše zasebnosti je vezano na program – to se nanaša na morebitni vklop dodatnih
funkcij v programu, kot je funkcija prepoznave obraza ali zahtevana pomoč podpornega
centra »Customer support« (do teh podatkov UL MF nima dostopa in jih ne obdeluje).
5. Vaše zgoraj opisano prostovoljno sodelovanje (tč. 1.-3.) pri pouku bo obravnavano kot
jasno pritrdilno dejanje, ki izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo na
vas (razen izjem opisanih pod tč. III.).
Osebni podatki, jih lahko zagotovite sami na podlagi soglasja so: posnetki vašega obraza in glasu, ime
in priimek, e-mail naslov, slika in ime na vašem profilu, dokumenti, predstavitve in drugi podatki, ki
jih po vaši presoji delite s predavateljem oziroma s skupino oseb, ki jim je dostopno predavanje na
daljavo pri predavanjih, kjer sodelovanje ni obvezno.

Pravna podlaga za obdelavo teh podatkov je vaša privolitev (člen 6(1a) Splošne uredbe EU 2016/679,
»GDPR«).
Kdo in zakaj zbira vaše podatke?
Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, Tel: + 386 1 543 7804, e-naslov:
dekanat@mf.uni-lj.si, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje zgornje osebne podatke v
okviru izvajanja izobraževalnih dejavnosti.
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Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?
Praviloma UL MF ne hrani posnetkov ali zvočnih prepisov pouka.
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 (enaslov: 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.

Kakšne pravice imam v zvezi z obdelavo mojih podatkov?
V zvezi s tem, kako se vaši osebni podatki obdelujejo, imate več pravic, te pravice pa lahko uveljavljate
kadarkoli.
Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da pošljete e-poštno sporočilo Dekanat UL MF (e-naslov:
dekanat@mf.uni-lj.si).
Na tej povezavi je pregled teh pravic skupaj pojasnilom, kdaj jih lahko uveljavljate.
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