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ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV UL FKKT 

V skladu z Zakonom 0 varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, 51. 94/07-UPS) ima UL FKKT naslednje 
zbirke osebnih podatkov: 

stran 
I. Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis in vpisanih Studentov ..... ... . . ........ ...... 1 
II. Osebni karton Studenta* .............. .................. . .............................. 2 
III. Evidenca zapisnikov 0 izpitu . .......... .................... ...... ..... .. ...... ... .. ....... .. 4 
IV. Evidence 0 diplomantih ..... .............. ... .... ... ....... . 5 
V. Evidenca 0 nostrifikacijah tujih diplom** ........ ........... ... ... ... .. . .... .. . ...... 6 
VI. Evidenca 0 priznavanju izobrazbe . ......................... ..... ...... ..... . ... ..... . ........ 7 
VII. Evidenca uporabnikov knjitnice .............................. ..... ... .. .... .. ... .. .............. 8 
VIII. Evidenca 0 raziskovalcih ... ...................................... ................................. 9 
IX. Evidenca 0 zaposlenih delavcih .. ............ ..... .. ..... .. .. ... ........ . .. . .. . .... 10 
X. Evidenca 0 osebnih prejemkih (plate in honorarji) ..... ... .. .. ... ... ................ ............ 11 
XI. Evidenca 0 poSkodbah pri delu ...... . ... ... ... .. . .. . ... ... ... ... ... ....... . ... 12 
XII. Evidenca videonadzora .. ... ... ... ... ... .... . ... ... ... ... ... ..... ... ... ...... .. .. ... ..... ... ... ... 14 

OPOMBE: 
* Od uveljavitve Evidentnega in analitskega sistema visokega Solstva v Republiki Sioveniji (Zakon 0 

visokem Solstvu, Ur. I. RS, SI. 32/12 UPS, 40/12 , 57/12 , 102/12 in 85114) , 81 . c tlen , osebni karton 
Studenta ni vet v uporabi za Studente, ki so se vpisali po uveljavitvi tega sistema . 

.. Od uveljavitve Zakona 0 priznavanju in vrednotenju izobratevanja (Ur. L. RS, SI. 73/04) se 
postopkov nostrifikacij tujih diplom vet ne izvaja. Dokumentacija 0 do takrat izvedenih postopkih je 
shranjena v personal nih mapah v ognjevarnem in z alarmnim sistemom zavarovanem arhivskem 
prostoru fakultete. 

VRSTE ZBIRK 

Zaporedna stevilka zbirke: I. 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis in vpisanih Studentov. 

2. Podatki 0 upravljavcu osebnih podatkov: 
2.1. Maticna Stevilka: 1626990 
2.2. Osebno ime, naziv in/ali firma upravljavca: 

Univerza v Ljubljani , Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 
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2.3. Naslov prebiva li~ca ali naslov opravljanja dejavnosti ali sede! upravljavca: 
Vecna pot 113, 1000 Ljubljana 

3. Kategorije posameznikov, na katere se nanasajo osebni podatki: 
Prijavljeni kandidati za vpis, vpisani ~tudentje dodiplomskega ter podiplomskega ~tudija na 
Univerzi v Ljubljani , Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. 

4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
Ime in priimek ~tudenta (za ~tudentke tudi dekli~ki priimek), spol, datum, kraj in obcino 
rojstva, driavo rojstva, stalno in zacasno bivali~ce , enotno maticno ~tevilko obcana, davcno 
~tevilko , ~tevilko telefona, elektronski naslov, podatke 0 zaposlitvi, driavljanstvo, predhodno 
pridobljeno izobrazbo, nacin ~tudija ter druge podatke po posebnih predpisih; podatki 0 

opravljenih izpitih, 0 napredovanju in dokoncanju ~tudija . 
Zakon 0 visokem ~olstvu (Ur. I. RS, ~t. 32112 UPS in spremembe), 81 . clen. 

5. Namen obdelave: 
Za potrebe visoko~olske dejavnosti Univerze v Ljubljani, Fakultete za kemijo in kemijsko 
tehnologijo, za potrebe driavnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega 
pooblastila in ~tudentskih organizacij, povezane z uresnicevanjem pravic ~tudentov po 
posebnih predpisih. Pri izdelavi statisticnih anal iz se smejo osebni podatki uporabljati in 
objavljati tako, da identiteta ~tudenta ni razvidna. 
Zakon 0 visokem ~olstvu (Ur. I. RS, ~t. 32/12 UPS in spremembe), 82. clen. 

6. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov: 

Dekan in prodekani, delavci ~tudentskega referata, sluzbe za mednarodno sodelovanje in 
FRS Univerze v Ljubljani Fakultete za kemijo in kemijsko tehnolog ijo, na podlagi Pravilnika 0 

varovanju zaupnih in osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljan i (sprejet 02. 10. 2016) in 
Pravilnika 0 upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 06. 2011), 
drugi uporabniki v skladu z Zakonom 0 varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, ~t. 94/07-UPS). 

7. Dejstvo, ali se osebni podatki iznasajo v tretje ddave (ddave, ki niso ddave clanice 
Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora), kam, komu in pravna podlaga 
iznosa: 

Podatki se praviloma ne izna~ajo iz driave, razen na ~tudentovo pisno zahtevo. 

8. Splo~en opis zavarovanja osebnih podatkov (opis postopkov in ukrepov zavarovanja 
ter navedba naziva notranjih pravnih aktov): 

Hranjeno v papirni obliki v ognjevarnem in z alarmnim sistemom zavarovanem arhivskem 
prostoru, ustrezno zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. 
Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so doloceni v Pravilniku 0 varovanju 
zaupnih in osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet 02. 10. 2016) in v Pravilniku 0 

upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 06. 2011). 

9. Podatki 0 povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 
Zbirke osebnih podatkov so z uradnimi evidencami povezane v Evidencn i in analitski sistem 
visokega ~olstva v Republiki Sioveniji (v nadaljevanju: eVS - Zakon 0 visokem ~olstvu , Ur. I. 
RS, ~t. 32/12 UPS in spremembe), 81 . c clen. 

10. Podatki 0 zastopniku iz tretjega odstavka 5. elena Zakona 0 varstvu osebnih 
podatkov (Ie za upravljavce zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora): 

Ni zastopnika. 

Zaporedna stevilka zbirke: II. 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Osebni karton ~tudenta . 
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2. Podatki 0 upravljavcu osebnih podatkov: 
2.1. Maticna stevilka: 1626990 
2.2. Osebno ime. naziv in/ali firma upravljavca: 

Univerza v Ljubljani . Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 
2.3. Naslov prebivalisca ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedez upravljavca: 

Vecna pot 113. 1000 Ljubljana. 

3. Kategorije posameznikov, na katere se nanasajo osebni podatki: 
Vpisani studentje dodiplomskih ter podiplomskih Mudijskih programov na Univerzi v 
Ljubljani. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo ter osebe. ki so si na UL FKKT pridobiJe 
pravico opravljati studijske obveznosti (diferencialni izpiti in sestavni deli studijskih obveznosti 
drugih clanic UL ter drugih visokosolskih zavodov). 

4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
Ime in priimek studenta (za studentke tudi dekliski priimek), spol, datum, kraj in obcino 
rojstva, drZavo rojstva , stalno in zacasno bivalisce, enotno maticno stevilko obeana, davcno 
stevilko, stevilko telefona, elektronski naslov, podatke 0 zaposlitvi , fotografijo, drZavljanstvo, 
predhodno pridobljeno izobrazbo, nacin studija ter druge podatke po zaposlitvi in po 
posebnih predpisih; podatki 0 opravljenih studijskih obveznostih , 0 napredovanju in 
dokoncanju studija . 
lakon 0 visokem solstvu (Ur. I. RS, sl. 32112 UPS in spremembe), 81 . clen. 

5. Namen obdelave: 
la potrebe visokosolske dejavnosti UL FKKT, za potrebe drZavnih organov, organov lokalne 
skupnosti , nosilcev javnega pooblastila in studentskih organizacij , povezane z uresnicevanjem 
pravic studentov po posebnih predpisih. Pri izdelavi statisticnih analiz se smejo osebni podatki 
uporabljati in objavljati tako, da identiteta studenta ni razvidna. 
lakon 0 visokem solstvu (Ur. I. RS, sl. 32/12 UPS in spremembe), 82. tlen . 

6. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov: 

Dekan in prodekani , delavci students keg a referata in sluzbe za mednarodno sodelovanje 
Univerze v Ljubljani Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo na podlagi Praviln ika 0 

varovanju zaupnih in osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet 02. 10. 2016) in v 
Pravilnika 0 upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 06. 2011), 
drugi uporabniki pa v skladu z lakonom 0 varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, 94/07-UPS). 

7. Dejstvo, ali se osebni podatki iznaSajo v tretje drZave (drZave, ki niso drZave clan ice 
Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora) , kam, komu in pravna podlaga 
Iznosa: 

Podatki se praviloma ne iznasajo iz drZave, razen na pisno zahtevo studenta oz. diplomanta. 

8. Splosen opis zavarovanja osebnih podatkov (opis postopkov in ukrepov zavarovanja 
ter navedba naziva notranjih pravnih aktov): 

Hranjeno v personalnih mapah v ognjevarnem in z alarmnim sistemom zavarovanem 
arhivskem prostoru, ustrezno zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. 
Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so doloceni v Pravilniku 0 varovanju 
zaupnih in osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet 02. 10. 2016) in v Pravilniku 0 

upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 06. 2011). 

9. Podatki 0 povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 
Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 

10. Podatki 0 zastopniku iz tretjega odstavka 5. elena Zakona 0 varstvu osebnih 
podatkov (Ie za upravljavce zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora): 

Ni zastopnika. 
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Zaporedna stevilka zbirke: III. 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Evidenea zapisnikov 0 izpitu. 

2. Podatki 0 upravljaveu osebnih podatkov: 
2.1. Matiena stevilka: 1626990 
2.2. Osebno ime, naziv in/ali firma upravljavea: 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 
2.3. Naslov prebivalisa ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedez upravljavea: 

Veena pot 113,1000 Ljubljana. 

3. Kategorije posameznikov, na katere se nanaSajo osebni podatki: 
Studentje studijskih programov 1., 2. in 3. stopnje UL FKKT, ki opravljajo studijske obveznosti 
(izpit po predmetniku studijskega programa, komisijski izpit, difereneialni izpit) ter osebe, ki so 
si na UL FKKT pridobile pravieo opravljati studijske obveznosti (difereneialni izpiti in sestavni 
deli studijskih obveznosti drugih elanie UL ter drugih visokosolskih zavodov). 

4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
Vpisna stevilka, ime in priimek studenta (za studentke tudi dekliski priimek), letnik studija, 
datum izpita, podatke 0 tem, ali izpit opravlja prvie ali ga ponavlja, ter oeeno, dosezeno pri 
izpitu. 
Zakon 0 visokem solstvu (Ur. I. RS, sl. 32/12 UPS in spremembe), 81 . elen. 

5. Namen obdelave: 
Za potrebe visokosolske dejavnosti UL FKKT, za potrebe driavnih organov, organov lokalne 
skupnosti, nosileev javnega pooblastila in studentskih organizaeij , povezane z uresnieevanjem 
pravie studentov po posebnih predpisih. Pri izdelavi statistienih analiz se smejo osebni podatki 
uporabljati in objavljati tako , da identiteta studenta ni razvidna. 
Zakon 0 visokem solstvu (Ur. I. RS, sl. 32/12 UPS, 40/12 , 57/12 , 102/12 in 85/14) , 82 . elen. 

6. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov: 

Dekan in prodekani ter delavei studentskega referata Univerze v Ljubljani Fakultete za kemijo 
in kemijsko tehnologijo na podlagi Pravilnika 0 varovanju zaupnih in osebnih podatkov na 
Univerzi v Ljubljani (sprejet 02. 10. 2016) in v Pravilnika 0 upravljanju dokumentarnega 
grad iva na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 06. 2011), drugi uporabniki pa v skladu z Zakonom 
o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, 94/07-UPS). Ueitelji - nosilei predmetov za svoj 
predmel. 

7. Oejstvo, ali se osebni podatki iznasajo v tretje driave (driave, ki niso driave clanice 
Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora), kam, komu in pravna podlaga 
iznosa: 

Podatki se ne iznasajo iz driave. 

8. Splosen opis zavarovanja osebnih podatkov (opis postopkov in ukrepov zavarovanja 
ter navedba naziva notranjih pravnih aktov): 

Hranjeno v personalnih mapah v ognjevarnem in z alarmnim sistemom zavarovanem 
arhivskem prostoru, ustrezno zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. 
Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so doloteni v Praviln iku 0 varovanju 
zaupnih in osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet 02. 10. 2016) in v Pravilniku 0 

upravljanju dokumentarnega grad iva na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 06. 2011). 

9. Podatki 0 povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 
Ni povezovanja z uradnimi evideneami ter javnimi knjigami. 

10. Podatki 0 zastopniku iz tretjega odstavka 5. elena Zakona 0 varstvu osebnih 
podatkov (Ie za upravljavce zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora): 

Ni zastopnika. 
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Zaporedna stevilka zbirke: IV. 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Evidence 0 diplomantih. 

2. Podatki 0 upravljavcu osebnih podatkov: 
2.1. Maticna stevilka: 1626990 
2.2. Osebno ime, naziv in/ali firma upravljavca: 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 
2.3. Naslov prebivalisca ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedez upravljavea: 

Vecna pot 113, 1000 Ljubljana. 

3. Kategorije posameznikov, na katere se nana!iajo osebni podatki: 
Diplomanti studijskih programov 1., 2. in 3. stopnje na UL FKKT, ki jim je bila izdana 
diplomska listina, in sicer: 
1. diplomska listina in priloga k diplomi po zakljucenih javnoveljavnih studijskih programih za 
pridobitev visokosolske strokovne ter univerzitetne izobrazbe in diplomska listina in priloga po 
zakljucenih javno veljavnih stud ijskih programih 1., 2 . in 3. stopnjeter 
2. kopija diplomske listine po zakljucenih javnoveljavnih dodiplomskih studijskih programih za 
pridobitev visokosolske strokovne ter univerzitetne izobrazbe in kopija diplomske listine po 
zakljucenih javno veljavnih studijskih programih 1., 2 . in 3. stopnje. 

4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
Stevilka diplome, vpisna stevilka studenta, ime in priimek diplomanta (za diplomantke tudi 
dekliski priimek) , spol, datum, kraj in obcino rojstva, drZavo rojstva, stalno in zacasno 
bivaliSce, elektronski naslov, telefonska Stevilka, fotografija, enotna maticna Stevilka 
obeana,davcna Mevilka, drZavljanstvo, Studijski program, predhodno pridobljeno izobrazbo, 
naslov diplomskega dela in mentorja, imena clanov komisije in zagovor datuma diplomiranja in 
oeena zagovora diplomske naloge. 

5. Namen obdelave: 
Za potrebe visokoSolske dejavnosti Univerze v Ljubljani Fakultete za kemijo in kemijsko 
tehnologijo, za potrebe drZavnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega 
pooblastila in Studentskih organizacij, povezane z uresnicevanjem pravie Studentov po 
posebnih predpisih. Pri izdelavi statisticnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in 
objavljati tako, da identiteta Studenta ni razvidna. 

6. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov: 

Delavci studentskega referata Univerze v Ljubljani Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo 
na podlagi postopkov in ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov, ki 50 doloceni v Pravilniku 
o varovanju zaupnih in osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet 02. 10. 2016) in v 
Pravilniku 0 upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 06. 2011 , 
drugi uporabniki pa v skladu z Zakonom 0 varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, sl. 94/07-
UPS). 

7. Dejstvo, ali se osebni podatki iznaiajo v tretje drZave (drZave, ki niso drZave clan ice 
Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora), kam, komu in pravna podlaga 
iznosa: 

Podatki se ne iznaSajo iz drZave, razen na diplomantovo pisno zahtevo. 

8. Splosen opis zavarovanja osebnih podatkov (opis postopkov in ukrepov zavarovanja 
ter navedba naziva notranjih pravnih aktov): 

Hranjeno v personalnih mapah v ognjevarnem in z alarmnim sistemom zavarovanem 
arhivskem prostoru, ustrezno zavarovan pristop v elektronske baze pedatkev. 
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Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so doloteni v Pravilniku 0 varovanju 
zaupnih in osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet 02. 10. 2016) in v Pravilniku 0 

upravljanju dokumentarnega grad iva na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 06. 2011). 

9. Podatki 0 povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 
lbirke osebnih podatkov so z uradnimi evidencami povezane v Evidentni in analitski sistem 
visokega solstva v RS (eVS). 

10. Podatki 0 zastopniku iz tretjega odstavka 5. elena Zakona 0 varstvu osebnih 
podatkov (Ie za upravljavce zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora): 

Ni zastopnika. 

Zaporedna stevilka zbirke: V. 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Evidenca a nostrifikacijah tujih diplom**. 

2. Podatki 0 upravljavcu osebnih podatkov: 
2.1. Matitna stevilka: 1626990 
2.2. Osebno ime, naziv in/a li firma upravljavca: 

Univerza v Ljubljani , Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. 
2.3. Naslov prebivalisa ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedez upravljavca: 

Vetna pot 113, 1000 Ljubljana. 

3. Kategorije posameznikov. na katere se nanasajo osebni podatki: 
Fizitne osebe - drtavljani RS ali tujci, ki so vlozili zaprosilo za nostrifikacijo v tujini 
pridobljenih solskih spriteval (na tujih visjih , visokih salah in fakultetah) na podlagi lakona 
o nostrifikaciji v tujini pridobljenih solskih spriteval (Ur. I. SRS, sl. 42/1972). 

4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
Priimek, ime in rojstni podatki prosilca; podatki a bivalistu, oznaka, Stevilka in datum 
spritevala (diplome), ime sale in ime drtave, v kateri je bilo spritevalo izdano; izrek klavzule 
oziroma odlotbe a nostrifikacije. 
lakon a nostrifikaciji v tujini pridobljenih solskih spMteval (Ur. I. SRS, sl. 42/1972) , 12. tlen 
Pravilnik a dokumentaciji za nostrifikacijo v tujini pridobljenih solskih spriteval (Ur. I. SRS, 
34/1984 , 12/1990, 12/1996), 7. tlen. 

5. Namen obdelave: 
la potrebe visokosolske dejavnosti Univerze v Ljubljani Fakultete za kemijo in kemijsko 
tehnologijo, za potrebe drtavnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega 
pooblastila in studentskih organizacij, povezane z uresnitevanjem pravic studentov po 
posebnih predpisih. PM izdelavi statistitnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in 
objavljati taka, da identiteta studenta ni razvidna. 
lakon a visokem solstvu (Ur. I. RS, sl. 100104 - ZViS-UPB2), 82. tlen. 

6. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov. vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov: 

Dekan in prodekani ter delavci studentskega referata Univerze v Ljubljani Fakultete za kemijo 
in kemijsko tehnologijo na podlagi Pravilnika a varovanju zaupnih in osebnih podatkov ter a 
varovanju dokumentarnega gradiva UL, drugi uporabniki v skladu z lakonom a varstvu 
osebnih podatkov (Ur. I. RS, sl. 86/04). 

7. Dejstvo. ali se osebni podatki iznaSajo v tretje driave (driave. ki niso driave clanice 
Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora). kam. komu in pravna podlaga 
iznosa: 

Podatki se ne iznasajo iz drtave. 

8. SploSen opis zavarovanja osebnih podatkov (opis postopkov in ukrepov zavarovanja 
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ter navedba naziva notranjih pravnih aktov): 
Hranjeno v zaklenjeni ognjevarni omari, ustrezno zavarovan pristop v prostor. 
Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so doloteni v Pravilniku 0 varovanju 
zaupnih in osebnih podatkov ter 0 varovanju dokumentarnega grad iva UL. 

9. Podatki 0 povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnlh evidenc ter javnih knjig: 
Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 

10. Podatki 0 zastopniku iz tretjega odstavka 5. elena Zakona 0 varstvu osebnlh 
podatkov (Ie za upravljavce zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora): 

Ni zastopnika. 

Zaporedna stevilka zbirke: VI. 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Evidenca 0 priznavanju izobrazbe. 

2. Podatki 0 upravljavcu osebnih podatkov: 
2.1. Matitna Stevilka: 1626990 
2.2. Osebno ime, naziv in/ali firma upravljavca: 

Univerza v Ljubljani , Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 
2.3. Naslov prebivaliSa ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedez upravljavca: 

Vetna pot 113, 1000 Ljubljana 

3. Kategorije posameznikov, na katere se nanaSajo osebni podatki: 
Osebe, ki nameravajo nadaljevati izobrazevanje na Studijskih programih UL FKKT in so si 
predhodno izobrazbo, ki je pogoj za vpis v tovrstno izobrazevanje, pridobile v tujini ter MIZ::; 
za namene zaposlitve teh oseb na obmotju Siovenije. 

4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
Podatki 0 osebi, na katero se odlotba oz. mnenje nanaSa (osebno ime, spol, drtavljanstvo); 
podatki 0 diplomi oz. listini 0 pridobljeni izobrazbi , drtava izdaje listine ter ime ustanove, ki 
je izdala listino); datumu odlotbe pristojnega organa UL FKKT, ev. dodatne zahteve (izpiti). 

lakon 0 priznavanju in vrednotenju izobrazevanja (Ur. I. RS, St. 87111 , 97/11 in 109/12) . 

5. Namen obdelave: 
Evidentiranje izdanih odloCb priznavanja za namen nadaljevanja izobrazevanja na UL FKKT in 
za potrebe zaposlovanja oseb po postopku, ki ga vodi Mil::;. 

6. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov: 

Dekan in prodekani ter delavci Students keg a referata Univerze v Ljubljani Fakultete za kemijo 
in kemijsko tehnologijo na podlagi Pravilnika 0 varovanju zaupnih in osebnih podatkov na 
Univerzi v Ljubljani (sprejet 02. 10. 2016) in Pravilnika 0 upravljanju dokumentarnega gradiva 
na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 06. 2011), drugi uporabniki pa v skladu z lakonom 0 

varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, St. 97/07-UPS). 

7. Dejstvo, ali se osebni podatki iznaSajo v tretje drZave (drZave, ki niso drZave clan ice 
Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora), kam, komu in pravna podlaga 
iznosa: 

Podatki se ne iznaSajo iz drtave. 

8. Splosen opis zavarovanja osebnih podatkov (opis postopkov in ukrepov zavarovanja 
ter navedba naziva notranjih pravnih aktov): 

Hranjeno v personalnih mapah v ognjevarnem in z alarmnim sistemom zavarovanem 
arhivskem prostoru, ustrezno zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. 
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Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so dolo~eni v Pravilniku 0 varovanju 
zaupnih in osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet 02. 10. 2016) in v Pravilniku 0 
upravljanju dokumentarnega grad iva na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 06. 2011 ). 

9. Podatki 0 povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 
Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 

10. Podatki 0 zastopniku iz tretjega odstavka 5. elena Zakona 0 varstvu osebnih 
podatkov (Ie za upravljavce zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora): 

Ni zastopnika. 

Zaporedna stevilka zbirke: VII. 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Evidenca uporabnikov knjiinice. 

2. Podatki 0 upravljavcu osebnih podatkov: 
2.1. Matitna ~tev i l ka : 1626990 
2.2. Osebno ime. naziv in/ali fi rma upravljavca: 

Univerza v Ljubljani. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 
2.3. Naslov prebivalisa ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedei upravljavca: 

Vetna pot 113. 1000 Ljubljana 

3. Kategorije posameznikov, na katere se nanaSajo osebni podatki: 
Uporabniki knj iinice: studenti UL. delavci UL. fizicne osebe - zunanji izposojevalci, pravne 
osebe. 

4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
Podatki 0 uporabniku: ime in priimek, datum in kraj rojstva , naslov stalnega in zacasnega 
bivalisca, izobrazba, zaposlitev ali sola, stevilka indeksa. 
Zakon 0 knjiinicarstvu (Ur. I. RS, 51. 87/01 , 96/02 ), 15. clen. 

5. Namen obdelave: 
Evidentiranje uporabnikov knjizn ice za potrebe knjiini t ne izposoje in za zavarovanje gradiva 
ter za namen zagotavljanja statisticnega spremljanja. 
Zakon 0 knjiinicarstvu (Ur. I. RS, 51. 87/01 , 96/02) , 15. clen. 

6. Uporabniki all kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov: 

Dekan, prodekani , tajnik fakultete in vodja knjiinice na podlagi Pravilnika 0 varovanju zaupnih 
in osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet 02. 10. 201S) in Pravilnika 0 upravljanju 
dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. OS. 2011) ter drugi uporabniki v 
skladu z Zakonom 0 varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, 51. 94/07-UPB). 

7. Dejstvo, ali se osebni podatki iznasajo v tretje drfave (drfave, ki niso drfave clanice 
Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora), kam, komu in pravna podlaga 
iznosa: 

Podatki se ne izna~ajo iz driave. 

8. Splosen opis zavarovanja osebnih podatkov (opis postopkov in ukrepov zavarovanja 
ter navedba naziva notranjih pravnih aktov): 

Podatki so dostopni Ie pooblast enim osebam - knjiinicnim delavcem upravljalca prek sistema 
gesel av10rizacije in identifikacije. VII. clen Eticnega kodeksa slovenskih knjiinitarjev 
zavezuje knjiinicarja k varovanju osebnih podatkov. 

9. Podatki 0 povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 
Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 
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10. Podatki 0 zastopniku iz tretjega odstavka 5. elena Zakona 0 varstvu osebnih 
podatkov (Ie za upravljavce zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora): 

Ni zastopnika. 

Zaporedna stevilka zbirke: VIII. 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Evidenca 0 raziskovalcih . 

2. Podatki 0 upravljavcu osebnih podatkov: 
2.1. Maticna stevilka: 1626990 
2.2. Osebno ime, naziv in/ali firma upravljavca: 

Univerza v Ljubljani , Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 
2.3. Naslov prebivalisa ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedez upravljavca: 

Vecna pot 113, 1000 Ljubljana 

3. Kategorije posameznikov, na katere se nanasajo osebni podatki: 
Delavci, ki so v delovnem razmerju z Univerzo v Ljubljani Fakulteto za kemijo in kemijsko 
tehnologijo in pogodbeni sodelavci raziskovalci. 

4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
Ime in priimek, sifra raziskovalca, enotna maticna stevilka, stalno bivalisce, driavljanstvo, 
raziskovalna skupina v kalero sodi, delovno mesto, vrsta delovnega razmerja, vrsta diplome, 
clanstvo v akademijah - asociacijah, podrocje delovanja, bibliografija. 

5. Namen obdelave: 
Osebni podatki raziskovalcev iz te evidence se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo 
za potrebe visokosolske in raziskovane dejavnosti fakultete, za potrebe Ministrstva za visoko 
solstvo, znanost in tehnologijo, v drugih primerih pa Ie v skladu 5 posebnimi predpisi. 

Pri izdelavi statisticnih analiz se smejo podatki uporabljati in objavljati tako , da identiteta 
raziskovalca ni razvidna. 

6. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov: 

MIZS, ARRS ter pooblasceni delavci UL FKKT. 

Neposreden dostop do podatkov iz evidence 0 raziskovalcih imajo izmed delavcev UL FKKT, 
dekan, prodekani in tajnik fakultete; nacionalni koordinatorji in vodje raziskovalnih ter vodje 
programskih sku pin, za svoje sku pine, ostali pa Ie na podlagi pooblastila dekana. 

7. Dejstvo, ali se osebni podatki iznahjo v tretje driave (driave, ki niso driave clanice 
Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora), kam, komu in pravna podlaga 
iznosa: 

Podatki se ne iznasajo iz driavel 

8. Splosen opis zavarovanja osebnih podatkov (opis postopkov in ukrepov zavarovanja 
ter navedba naziva notranjih pravnih aktov): 

Prostore, v katerih se nahaja zbirka evidenc a raziskovalcih ter ostala dokumentacija, vezana 
na zbirko, se izven delovnega casa zaklepa, zaklepa pa se tudi v casu, ko v njih ni zaposlenih . 
Dokumenti z osebnimi podatki se hranijo v personalnih mapah v zaklenjeni ognjevarni kovinski 
omari, ustrezno zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Dostop do osebnih podalkov 
imajo pooblasceni delavci kadrovske sluzbe. 

Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so doloceni v Pravilniku a varovanju 
zaupnih in osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet 02. 10. 2016) in v Pravilniku 0 

upravljanju dokumentarnega grad iva na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 06. 2011). 
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9. Podatki 0 povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 
Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 

10. Podatki 0 zastopniku iz tretjega odstavka 5. elena Zakona 0 varstvu osebnih 
podatkov (Ie za upravljavce zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora): 

Ni zastopnika. 

Zaporedna stevilka zbirke: IX. 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Evidenca 0 zaposlenih delavcih. 

2. Podatki 0 upravljavcu osebnih podatkov: 
2.1. Matiena ~tevilka : 1626990 
2.2. Osebno ime. naziv in/ali firma upravljavca: 

Univerza v Ljubljani. Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 
2.3. Naslov prebivali~a ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedez upravljavca: 

Veena pot 113. 1000 Ljubljana 

3. Kategorije posameznikov, na katere se nanasajo osebni podatki : 
Delavci. ki so v delovnem razmerju z Univerzo v Ljubljani Fakulteto za kemijo in kemijsko 
tehnologijo. 

4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
Ime in priimek delavca (za delavke tudi dekli~ki priimek), spol, datum, kraj in obeino rOjstva, 
stalno in zaeasno bivali~ee ter drugi kraj, iz katerega delavec prihaja na delo, elektronski 
naslov, enotno matieno ~tevilko obeana, daveno ~tevilko delavca, davena izpostava, baneni 
podatki za nakazilo place, kraj dela, poklic, izobrazbo, strokovno usposobljenost za 
opravljanje dolocenih del oziroma nalog, habilitacijski naziv, doba izvolitve, habilitacijsko 
podrocje, delovno mesto, opis del in nalog ter odgovornosti, delovni cas delavca v urah na 
teden, ali je zaposlen za dolocen ali za nedolocen cas, ali je zaposlen s kraj~im delovnim 
easom, ali je invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je delno/dopolnilno 
zaposlen, datum sklenitve delovnega razmerja, soglasje delodajalca, datum prenehanja 
delovnega razmerja, razlog prenehanja delovnega razmerja . 
Zakon 0 visokem ~olstvu (Ur. I. RS, ~t. 100104 - ZViS-UPB2 in spremembe), 81 .a clen. 

5. Namen obdelave: 
Podatki se uporabljajo za potrebe UL FKKT, za uveljavljanja pravic iz sistema socialnega 
zavarovanja in socialnega varstva, v skladu z zakoni , ki urejajo posamezna podrocja, za 
namen zagotavljanja statisticnega spremljanja ter za potrebe in~pekcijskega nadzora. 
Za potrebe visoko~olske dejavnosti visoko~olskih zavodov, za potrebe dftavnih organov ali 
nosilcev javnih pooblastil, povezane z uresnicevanjem sistema plac v javnem sektorju, ter 
ugotavljanjem izpolnjevanja kadrovskih pogojev. 
Zakon 0 visokem ~olstvu (Ur. I. RS, ~t. 100104 - ZViS-UPB2 in spremembe), 82.a clen. 
Zakon 0 evidencah na podrocju del a in socialne varnosti (Ur.l. RS, ~t. 40106), 13. clen. 

6. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov: 

Delodajalec podatke iz evidence zaposlenih delavcev posreduje Zavodu za zdravstveno 
zavarovanje Siovenije v osmih dneh od sklenitve pogodbe 0 zaposlitvi; Zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma na podlagi izrecne zahteve tudi drugim 
uporabnikom, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi 
posameznika ali pogodbenem razmerju . 
Dostop do podatkov imajo: dekan, prodekani in tajnik fakultete, ostali po pooblastilu dekana. 
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7. Dejstvo, ali se osebni podatki iznasajo v tretje drZave (drZave, ki niso drZave clanice 
Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora), kam, komu in pravna podlaga 
iznosa: 

Podatki se ne izna~ajo iz drtave. 

8. Splosen opis zavarovanja osebnih podatkov (opis postopkov in ukrepov zavarovanja 
ter navedba naziva notranjih pravnih aktov): 

Prostore, v katerih se nahajajo dokumenti , se izven delovnega easa zaklepa, zaklepa pa se 
tudi v easu, ko v njih ni zaposlenih. Dokumenti z osebnimi podatki se hranijo v personalnih 
mapah v zaklenjeni ognjevarni kovinski omari , ustrezno je zavarovan pristop v elektronsko 
bazo podatkov. Dostop do osebnih podatkov imajo poobla~teni delavci kadrovske sluzbe. 

Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so doloteni v Pravilniku 0 varovanju 
zaupnih in osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljan i (sprejet 02. 10. 2016) in v Pravilniku 0 

upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 06. 2011) 

9. Podatki 0 povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig : 
Ta zbirka je povezana z ISPAP. 

10. Podatki 0 zastopniku iz tretjega odstavka 5. elena Zakona 0 varstvu osebnih 
podatkov (Ie za upravljavce zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora): 

Ni zastopnika. 

Zaporedna tltevilka zbirke: X. 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Evidenca 0 osebnih prejemkih (plat e in honorarji) 

2. Podatkl 0 upravljavcu osebnih podatkov: 
2.1. Matitna ~tevi lka : 1626990 
2.2. Osebno ime, naziv in/ali firma upravljavca: 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 
2.3. Naslov prebivali~a ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedez upravljavca: 

Ve~na pot 113, 1000 Ljubljana 

3. Kategorije posameznikov, na katere se nanasajo osebni podatki: 
Delavci v delovnem razmerju in pogodbeni sodelavci. 

4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
Ime in priimek delavca, spol , datum in kraj rojstva, stalno bivali~~e , elektronski naslov, enotno 
matitno ~tevilko obt ana, dav~no ~tevilko delavca, poklic, izobrazbo, delovno mesto, ali je 
zaposlen za doloten ali za nedoloten eas, ali je zaposlen s kraj~im delovnim easom, ali je 
invalid ali upokojenec, ime drugega delodajalca, pri katerem je zaposlen, datum sklenitve 
delovnega razmerja, datum prenehanja delovnega razmerja, letnem dopustu in njegovi izrabi , 
odsotnosti zaradi strokovnega izobrazevanja in izpopolnjevanja, odsotnosti zaradi zaeasne 
nezmoznosti ali zadrtanosti od dela, za katere se prejema nadomestilo plate, ure na delu, 
dalj~em od polnega delovnega ~asa , podatki 0 delovni ter zavarovalni dobi, podatki 0 dolo~itvi 
pla~e oziroma honorarja, 0 bruto plati oziroma honorarju, 0 izplatani pla~i (osnovna plata, 
delovna uspe~nost, drugo) oziroma honorarju, 0 izp la~anih osebnih prejemkih po namenih 
(solidarnostna pomot, odpravnina, jubilejna nagrada, reg res za letni dopust), 0 izplaeanih 
nadomestilih plate po namenih, uresni~en ih v breme drugih organizacij ali organov, datum 
zadnjega napredovanja, $!evilo napredovanj. Zakon 0 visokem ~olstvu (Ur. I. RS, ~t. 32/12 
UPB in spremembe), 81 .a ~Ien . 

5. Namen obdelave: 
Za potrebe visoko~olske in raziskovalne dejavnosti visoko~olskih zavodov, za potrebe 
drtavnih organov ali nosilcev javnih pooblastil, povezane z uresni~evanjem sistema pla~ v 
javnem sektorju, ter ugotavljanjem izpolnjevanja kadrovskih pogojev. 
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lakon 0 visokem ~olstvu (Ur. I. RS, ~t. 32/12 UPS in spremembe), B2.a tlen. 
lakon 0 evidencah na podrotju del a in socialne varnosti (Ur.l. RS, ~t. 40106), 16. tlen 

6. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov: 

Dekan, prodekani, tajnik fakultete na podlagi Pravilnika 0 varovanju zaupnih in osebnih 
podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet 02. 10. 2016) in Pravilnika 0 upravljanju 
dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 06. 2011), drugi uporabniki v 
skladu z lakonom 0 varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, ~t. 94/07-UPS). 

7. Dejstvo, ali se osebni podatki iznasajo v tretje drfave (drfave, ki niso drfave elanice 
Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora), kam, komu in pravna podlaga 
iznosa: 

Podatki se ne izna~ajo iz drtave. 

8. Splosen opis zavarovanja osebnih podatkov (opis postopkov in ukrepov zavarovanja 
ter navedba naziva notranjih pravnih aktov): 

Podatki se hranijo v zaklenjenem prostoru v zaklenjeni omari, ustrezno je zavarovan pristop v 
elektronsko bazo podatkov. Neposredni dostop imajo Ie delavci Ratunovodsko finantne 
sluzbe, ki delajo na obratunu plat in honorarjev. 
Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so doloteni v Pravilniku 0 varovanju 
zaupnih in osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet 02. 10. 2016) in v Pravilniku 0 
upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 06. 2011). 

9. Podatki 0 povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 
Ta zbirka je povezana z uradnimi evidencami MJU. 

10. Podatki 0 zastopniku iz tretjega odstavka 5. elena lakona 0 varstvu osebnih 
podatkov (Ie za upravljavce zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora): 

Ni zastopnika. 

Zaporedna stevilka zbirke: XI. 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Evidenca 0 po~kodbah pri delu. 

2. Podatki 0 upravljavcu osebnih podatkov: 
2.1. Matitna Stevilka: 1626990 
2.2. Osebno ime, naziv in/ali firma upravljavca: 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 
2.3. Naslov prebivali~a ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedez upravljavca: 

Vetna pot 113, 1000 Ljubljana 

3. Kategorije posameznikov, na katere se nanasajo osebni podatki: 
Delavci, ki so v delovnem razmerju z Univerzo v Ljubljani Fakulteto za kemijo in kemijsko 
tehnologijo. 

4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
Podatki 0 zavezancu za prijavo: 

Naziv delovne organizacije , registrska ~t. zavezanca za prijavo, panoga dejavnosti , ~ifra in kraj 
delovne organizacije. 

Podatki 0 poskodovancu: 
Priimek in ime, maticna ~t. zavarovanca, stalno bivali~ce , naselje, obtina bivali~ta , datum 
rojstva , zakonski stan, poklic oz. delo, ki ga vr~i v rednem delovnem tasu, ~olska izobrazba 
delavca, ustreznost strokovne izobrazbe za delovno mesto, cas opravljanja dela pred 
nastankom po~kodbe , nevarnosti delovnega mesta, tehnitnna zavarovanost delovnega 
mesta, uporaba osebnih za~citnih sredstev. 
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Podatki 0 poskodbi na delu: 
Casovna opredelitev nastale poskodbe (dan, mesec, leto in ural , kraj nastale poskodbe (na 
delu, poti na delo, poti iz dela ali sluzbena pot) , stevilo umrlih na kraju nezgode, stevilo 
poskodovanih na kraju dogodka (skupno z umrlimi), oblika - zunanji vzrok poskodbe (padci 
oseb, predmetov), vzrok - materialni povzrocitelj poskodbe (stroj, orodje itd.), kratek opis 
nezgode. 

Podatki 0 neposrednem vodji: 
Priimek in ime, naslov stalnega bivalisca . 

Podatki 0 ocividcu: 
Priimek in ime, naslov stalnega bivalisca, priimek in ime osebe, ki je opravila pregled in datum 
ogleda, pod pis odgovornega vodje. 

Poroeilo zdravnika, ki je pregledal poskodovanca 
Priimek in ime, sifra zdravnika (iz AOR), naziv in naslov zdravstvene organizacije, kjer je bil 
poskodovanec pregledan, ali je bila poskodovancu nedena prva pomoc, diagnoza poskodbe 
(Iatinska), predvideno trajanje delovne nesposobnosti, ali ima poskodovanec neko bolezen, ki 
je imela za posledico to poskodbo, ali ima poskodovanec fizicne in psihicne pomankljivosti 
(katere in sifra po MKB), opis dogodka po izpovedi poskodovanca, datum in pod pis zdravnika. 

5. Namen obdelave: 
19oraj navedeni podatki se uporabljajo za potrebe UL FKKT, za uveljavljanja pravic iz sistema 
social neg a zavarovanja in socialnega varstva, v skladu z zakoni, ki urejajo posamezna 
podrocja, za namen zagotavljanja statisticnega spremljanja ter za potrebe inspekcijskega 
nadzora. 
la potrebe visokosolske dejavnosti visokosolskih zavodov, za potrebe drZavnih organov ali 
nosilcev javnih pooblastil, povezane z uresnicevanjem sistema plac v javnem sektorju, ter 
ugotavljanjem izpolnjevanja kadrovskih pogojev. 
lakon 0 visokem solstvu (Ur. I. RS, sl. 32112 UPB in spremembe), 82.a clen. 

6. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov: 

Pristojne drZavne institucije, pooblascenec za varstvo pri delu ter ostali pooblasceni delavci 
UL FKKT. Neposreden dostop do evidence imajo se dekan, prodekani in tajnik fakultete. 

7. Dejstvo, ali se osebni podatki iznaSajo v tretje drZave (drZave, ki niso drZave clanice 
Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora), kam, komu in pravna podlaga 
iznosa: 

Podatki se ne iznasajo iz drZave. 

8. Splosen opis zavarovanja osebnih podatkov (opis postopkov in ukrepov zavarovanja 
ter navedba naziva notranjih pravnlh aktov): 

Prostore, v katerih se nahaja zbirka osebnih podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na 
to zbirko, se izven delovnega Casa zaklepa, zaklepa pa se tudi v casu, ko v njih ni 
zaposlenih. Dokumenti z osebnimi podatki se hranijo v personalnih mapah v zaklenjeni 
ognjevarni kovinski omari, ustrezno zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Dostop 
do osebnih podatkov imajo pooblasceni delavci kadrovske sluzbe inn sluzbe za varstvo pri 
delu. 

Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so doloceni v Pravilniku 0 varovanju 
zaupnih in osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet 02. 10. 2016) in v Pravilniku 0 

upravljanju dokumentarnega grad iva na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 06. 2011). 

9. Podatki 0 povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 
Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 

10. Podatki 0 zastopniku iz tretjega odstavka 5. elena Zakona 0 varstvu osebnih 
podatkov (Ie za upravljavce zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora): 

Ni zastopnika. 
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Zaporedna stevilka zbirke: XII. 

1. Naziv zbirke osebnih podatkov: 
Evidenca videonadzora 

2. Podatki 0 upravljavcu osebnih podatkov: 
2.1. Matitna ~tevilka : 1626990 
2.2. Osebno ime, naziv in/ali firma upravljavca: 

Univerza v Ljubljani , Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 
2.3. Naslov prebivali~ta ali naslov opravljanja dejavnosti ali sedez upravljavca: 

Vetna pot 113, 1000 Ljubljana 

3. Kategorije posameznikov. na katere se nanasajo osebni podatki: 
Delavci , ki so v delovnem razmerju z Univerzo v Ljubljani , Fakulteto za kemijo in kemijsko 
tehnologijo. Studenti ~tudijskih programov 1., 2. In 3. stopnje Univerze v Ljubljani, Fakultete za 
kemijo in kemijasko tehnologijo. 

4. Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: 
Posnetek posameznika (slika) , datum in tas posnetka. Lahko pa vsebuje tudi osebno ime 
posnetega posameznika, naslov njegovega stalnega ali zatasnega prebi vali~ta , ~tevilko in 
podatke 0 vrsti njegovega osebnega dokumenta ter 0 razlogu vstopa oziroma izstopa na 
varovano obmotje, kateri se zbirajo poleg ali s posnetkom VNS . 
lakon 0 varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, ~t. 94/07-UP8). 

5. Namen obdelave: 
19oraj navedeni podatki se uporabljajo za potrebe UL FKKT, za zagotavljanje varovanja 
premozenja in varnosti Ijudi, zagotavljanje varovanja premitnin ter opreme, zagotavljanje 
varnosti sluzbenih prostorov in nadzora vstopa objekte. 

6. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov. vsebovanih v zbirki osebnih 
podatkov: 

Pristojne dr.i:avne i n~titucije ter ostali poobla~ceni delavci UL FKKT. 
Neposreden dostop do evidence ima ~e dekan fakultete. la odlotanje 0 upravicenosti 
vpogleda in dajanje informacij 0 posnetkih in 0 shranjevanju posnetkov na prenosne medije 
sta pristojna dekana UL FRI in UL FKKT (v nadaljnjem besedilu: odgovorni osebi). 
Odgovorni osebi dolocita jayne usluzbence, ki so odgovorni za upravljanje z VNS, za 
pregledovanje posnetkov in vodenje evidence vpog ledov (v nadaljnjem besedilu: operater 
sistema). 
Operaterji sistema morajo biti za upravljanje in uporabo sistema ustrezno usposobljeni. l 
napravami morajo ravnati skrbno in v skladu 5 tehniCnimi navodil i. 

7. Dejstvo, ali se osebni podatki iznasajo v tretje dr.i:ave (dr.i:ave. ki niso dr.i:ave clanice 
Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora). kam. komu in pravna podlaga 
iznosa: 

Podatki se ne izna~ajo iz drZave. 

8. Splosen opis zavarovanja osebnih podatkov (opis postopkov in ukrepov zavarovanja 
ter navedba naziva notranjih pravnih aktov): 

o uporabi VNS in drugih alarmnih sistemov se vod i pose ben dnevnik, kamor se vpisujejo: 
spremembe nastavitev, 
okvare in tehnicne tezave pri delovanju, 
servisne posege, 
izvoz podatkov na prenosne medije, 
vpogledi v posnetke. 

Dnevnik vodijo operaterji sistema. Posnetki, ki se pridobijo s sistemom, imajo oznako tajnosti 
"interno" in se hranijo skladno 5 predpisi, ki urejajo hrambo tajnih podatkov in hrambo osebnih 
podatkov. 
Posnetki se hranijo najmanj 20 dni in najvet 1 leta za vse kamere, ki so vkljucene v napravo za 
snemanje. 
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Izvoz podatkov na prenosne medije in njihovo shranjevanje je dovoljeno ob izrednih dogodkih, 
kadar odgovorna oseba oceni , da je potrebno posnetek shraniti zaradi zagotovitve dokaznega 
gradiva v kazenskih postopkih, odskodninskih zahtevkih ali disciplinskih postopkih, do izroeitve 
pooblaseenim organom. 
Odgovorna oseba lahko odredi , da se posnetki doloeenih izrednih dogodkov shranijo na prenosni 
medij za namen rekonstrukcije in analize ter za usposabljanje. 
o vseh posnetkih iz prvega in drugega odstavka tega elena se vodi evidence, ki vsebuje 

naslednje podatke: 
datum in cas posnetka, 
stevilka kamere, 
vsebina, 
lokacija shranjenega posnetka, 
datum izroeitve pooblascenim organom, 
datum brisanja ali unieenja posnetka ter 
osebo, ki je odredila in izvedla presnemavanja. 

Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so doloeeni v Pravilniku 0 varovanju zaupnih in 
osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet 02. 10. 2016) in v Pravilniku 0 upravljanju 
dokumentarnega grad iva na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 06. 2011). 

9. Podatki 0 povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 
Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 

10. Podatki 0 zastopniku iz tretjega odstavka 5. elena Zakona 0 varstvu osebnih 
podatkov (Ie za upravljavce zunaj Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora): 

Ni zastopnika. 
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Prof. dr. Matjaz Krajnc, 
dekan 


