
Pregled zbirk osebnih podatkov 
 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 
Večna pot 113, 1000 Ljubljana 
Matična številka: 1626990000 
 
Zbirke upravljavca: 
 

1) Evidenca prijavljenih kandidatov za vpis in vpisanih študentov 
 

Pravna podlaga: 81. člen Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB in spremembe; 
v nadaljevanju: ZVis) 

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Prijavljeni kandidati 
za vpis ter vpisani študentje dodiplomskega ter podiplomskega študija na Univerzi v Ljubljani, 
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. 

Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti Univerze v Ljubljani, 
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, za potrebe državnih organov, organov lokalne 
skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij, povezane z uresničevanjem 
pravic študentov po posebnih predpisih. Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki 
uporabljati in objavljati tako, da identiteta študenta ni razvidna.  

Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), 
spol, datum, kraj in občino rojstva, državo rojstva, stalno in začasno bivališče, enotno matično 
številko občana, davčno številko, številko telefona, elektronski naslov, državljanstvo, predhodno 
pridobljeno izobrazbo, način študija ter druge podatke po posebnih predpisih; podatki o 
opravljenih izpitih, o napredovanju in dokončanju študija.  

Uporabniki zbirke: Dekan in prodekani, delavci študentskega referata, službe za mednarodno 
sodelovanje in Finančno računovodske službe Univerze v Ljubljani Fakultete za kemijo in kemijsko 
tehnologijo, na podlagi Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani 
(sprejet 02. 10. 2016) in Pravilnika o upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani 
(sprejet 23. 06. 2011), drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni 
list RS, št. 94/07-UPB; v nadaljevanju: ZVOP-1). 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: 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 določeni v Pravilniku o 
varovanju zaupnih in osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet 02. 10. 2016) in v Pravilniku 
o upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 06. 2011).  

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero 
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke osebnih podatkov so z uradnimi 
evidencami povezane v Evidenčni in analitski sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji (v 
nadaljevanju: eVŠ) - 81. c člen ZVis. 

  



 
2) Evidenca osebnih kartonov študenta 

 
Pravna podlaga: 81. člen ZVis 
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Vpisani študentje 
dodiplomskih ter podiplomskih študijskih programov na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za kemijo 
in kemijsko tehnologijo ter osebe, ki so si na UL FKKT pridobile pravico opravljati študijske 
obveznosti (diferencialni izpiti in sestavni deli študijskih obveznosti drugih članic UL ter drugih 
visokošolskih zavodov). 
Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti UL FKKT, za potrebe 
državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih 
organizacij, povezane z uresničevanjem pravic študentov po posebnih predpisih. Pri izdelavi 
statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta študenta ni 
razvidna.  
Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek študenta (za študentke tudi dekliški priimek), 
spol, datum, kraj in občino rojstva, državo rojstva, stalno in začasno bivališče, enotno matično 
številko občana, davčno številko, številko telefona, elektronski naslov, fotografijo, državljanstvo, 
predhodno pridobljeno izobrazbo, način študija ter druge podatke po zaposlitvi in po posebnih 
predpisih; podatki o opravljenih študijskih obveznostih, o napredovanju in dokončanju študija.  
Uporabniki zbirke: Dekan in prodekani, delavci študentskega referata in službe za mednarodno 
sodelovanje Univerze v Ljubljani Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo na podlagi Pravilnika 
o varovanju zaupnih in osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet 02. 10. 2016) in v 
Pravilnika o upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 06. 2011), 
drugi uporabniki pa v skladu z ZVOP-1. 
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: 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 
določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet 02. 
10. 2016) in v Pravilniku o upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 
06. 2011).  
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero 
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter 
javnimi knjigami. 
  



 
3) Evidenca zapisnikov o izpitu 

 
Pravna podlaga: 81. člen ZVis 
Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Študentje študijskih 
programov 1., 2. in 3. stopnje UL FKKT, ki opravljajo študijske obveznosti (izpit po predmetniku 
študijskega programa, komisijski izpit, diferencialni izpit) ter osebe, ki so si na UL FKKT pridobile 
pravico opravljati študijske obveznosti (diferencialni izpiti in sestavni deli študijskih obveznosti 
drugih članic UL ter drugih visokošolskih zavodov). 
Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti UL FKKT, za potrebe 
državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih 
organizacij, povezane z uresničevanjem pravic študentov po posebnih predpisih. Pri izdelavi 
statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta študenta ni 
razvidna. 
Vrste osebnih podatkov v zbirki: Vpisna številka, ime in priimek študenta (za študentke tudi 
dekliški priimek), letnik študija, datum izpita, podatke o tem, ali izpit opravlja prvič ali ga ponavlja, 
ter oceno, doseženo pri izpitu. (81. člen ZVis).  
Uporabniki zbirke: Dekan in prodekani ter delavci študentskega referata Univerze v Ljubljani 
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo na podlagi Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih 
podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet 02. 10. 2016) in v Pravilnika o upravljanju 
dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 06. 2011), drugi uporabniki pa v skladu 
zZVOP-1. Učitelji – nosilci predmetov za svoj predmet.  
Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: 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 
določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet 02. 
10. 2016) in v Pravilniku o upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 
06. 2011).  
Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero 
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter 
javnimi knjigami.  



 
4) Evidence o diplomantih 

 

Pravna podlaga: 81. član ZVis 

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Diplomanti 
študijskih 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 zaključenih javnoveljavnih študijskih programih 
za pridobitev visokošolske strokovne ter univerzitetne izobrazbe in diplomska listina in priloga po 
zaključenih javno veljavnih študijskih programih 1., 2. in 3. stopnje ter 2. kopija diplomske listine 
po zaključenih javnoveljavnih dodiplomskih študijskih programih za pridobitev visokošolske 
strokovne ter univerzitetne izobrazbe in kopija diplomske listine po zaključenih javno veljavnih 
študijskih programih 1., 2. in 3. stopnje.  

Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske dejavnosti Univerze v Ljubljani 
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, za potrebe državnih organov, organov lokalne 
skupnosti, nosilcev javnega pooblastila in študentskih organizacij, povezane z uresničevanjem 
pravic študentov po posebnih predpisih. Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki 
uporabljati in objavljati tako, da identiteta študenta ni razvidna.  

Vrste osebnih podatkov v zbirki: Številka diplome, vpisna številka študenta, ime in priimek 
diplomanta (za diplomantke tudi dekliški priimek), spol, datum, kraj in občino rojstva, državo 
rojstva, stalno in začasno bivališče, elektronski naslov, telefonska številka, fotografija, enotna 
matična številka občana, davčna številka, državljanstvo, študijski program, predhodno pridobljeno 
izobrazbo, naslov diplomskega dela in mentorja, imena članov komisije in zagovor datuma 
diplomiranja in ocena zagovora diplomske naloge. 

Uporabniki zbirke: Delavci študentskega referata Univerze v Ljubljani Fakultete za kemijo in 
kemijsko tehnologijo na podlagi postopkov in ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov, ki so 
določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet 02. 
10. 2016) in v Pravilniku o upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 
06. 2011, drugi uporabniki pa v skladu z ZVOP-1. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: 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 
določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet 02. 
10. 2016) in v Pravilniku o upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 
06. 2011).  

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero 
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Zbirke osebnih podatkov so z uradnimi 
evidencami povezane v Evidenčni in analitski sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji (v 
nadaljevanju: eVŠ) - 81. c člen ZVis. 

 

  



 
5) Evidenca o priznavanju izobrazbe 

 

Pravna podlaga: 23. člen ZVPI  

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Osebe, ki 
nameravajo nadaljevati izobraževanje na študijskih programih UL FKKT in so si predhodno 
izobrazbo, ki je pogoj za vpis v tovrstno izobraževanje, pridobile v tujini ter MIZŠ za namene 
zaposlitve teh oseb na območju Slovenije.  

Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje izdanih odločb priznavanja za namen 
nadaljevanja izobraževanja na UL FKKT in za potrebe zaposlovanja oseb po postopku, ki ga vodi 
MIZŠ.  

Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o osebi, na katero se odločba oz. mnenje nanaša 
(osebno ime, spol, državljanstvo); podatki o diplomi oz. listini o pridobljeni izobrazbi, država izdaje 
listine ter ime ustanove, ki je izdala listino); datumu odločbe pristojnega organa UL FKKT, ev. 
dodatne zahteve (izpiti). Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Ur. l. RS, št. 87/11, 
97/11 in 109/12).  

Uporabniki zbirke: Dekan in prodekani ter delavci študentskega referata Univerze v Ljubljani 
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo na podlagi Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih 
podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet 02. 10. 2016) in Pravilnika o upravljanju dokumentarnega 
gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 06. 2011), drugi uporabniki pa v skladu z ZVOP-1. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: 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 
določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet 02. 
10. 2016) in v Pravilniku o upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 
06. 2011).  

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero 
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter 
javnimi knjigami. 

  



6) Evidenca uporabnikov knjižnice 
 

Pravna podlaga: 15. člen Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 
92/15).  

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Uporabniki 
knjižnice: študenti UL, delavci UL, fizične osebe - zunanji izposojevalci, pravne osebe. 

Namen obdelave osebnih podatkov: Evidentiranje uporabnikov knjižnice za potrebe knjižnične 
izposoje in za zavarovanje gradiva ter za namen zagotavljanja statističnega spremljanja.  

Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o uporabniku: ime in priimek, datum in kraj rojstva, 
naslov stalnega in začasnega bivališča, izobrazba, zaposlitev ali šola, številka študentske izkaznice.  

Uporabniki zbirke: Dekan, prodekani, tajnik fakultete in vodja knjižnice na podlagi Pravilnika o 
varovanju zaupnih in osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet 02. 10. 2016) in Pravilnika 
o upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 06. 2011) ter drugi 
uporabniki v skladu z ZVOP-1. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki so dostopni le pooblaščenim osebam 
- knjižničnim delavcem upravljalca prek sistema gesel avtorizacije in identifikacije. VII. člen 
Etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev zavezuje knjižničarja k varovanju osebnih podatkov. 

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero 
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter 
javnimi knjigami. 

  



7) Evidenca o raziskovalcih 
 

Pravna podlaga: 7. člen Pravilnika o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne 
in razvojne dejavnosti 

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

Namen obdelave osebnih podatkov: Osebni podatki raziskovalcev iz te evidence se zbirajo, 
obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe visokošolske in raziskovane dejavnosti fakultete, 
za potrebe Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v drugih primerih pa le v skladu s 
posebnimi predpisi. Pri izdelavi statističnih analiz se smejo podatki uporabljati in objavljati tako, da 
identiteta raziskovalca ni razvidna.  

Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, šifra raziskovalca, enotna matična številka, 
davčna številka, stalno bivališče, državljanstvo, raziskovalna skupina v katero sodi, habilitacijski 
naziv, delovno mesto, vrsta delovnega razmerja, vrsta diplome, članstvo v akademijah – asociacijah, 
področje delovanja, bibliografija. 

Uporabniki zbirke: MIZŠ, ARRS ter pooblaščeni delavci UL FKKT. Neposreden dostop do 
podatkov iz evidence o raziskovalcih imajo izmed delavcev UL FKKT, dekan, prodekani in tajnik 
fakultete; nacionalni koordinatorji in vodje raziskovalnih ter vodje programskih skupin, za svoje 
skupine, ostali pa le na podlagi pooblastila dekana.  

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostore, v katerih se nahaja zbirka evidenc 
o raziskovalcih ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa 
pa se tudi v času, 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 pooblaščeni delavci kadrovske službe. Postopki in 
ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih 
podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet 02. 10. 2016) in v Pravilniku o upravljanju 
dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 06. 2011). 

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero 
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter 
javnimi knjigami. 

  



8) Evidenca o zaposlenih delavcih 
 

Pravna podlaga: 13. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list 
RS, št. 40/06) in 81. a člen ZVis 

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

Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za potrebe UL FKKT, za 
uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, v skladu z zakoni, ki 
urejajo posamezna področja, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe 
inšpekcijskega nadzora. Za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za potrebe 
državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil, povezane z uresničevanjem sistema plač v javnem 
sektorju, ter ugotavljanjem izpolnjevanja kadrovskih pogojev. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca (za delavke tudi dekliški priimek), spol, 
datum, kraj in občino rojstva, stalno in začasno bivališče ter drugi kraj, iz katerega delavec prihaja 
na delo, elektronski naslov, enotno matično številko občana, davčno številko delavca, davčna 
izpostava, bančni podatki za nakazilo plače, kraj dela, poklic, izobrazbo, strokovno usposobljenost 
za opravljanje določenih del oziroma nalog, habilitacijski naziv, doba izvolitve, habilitacijsko 
področje, delovno mesto, opis del in nalog ter odgovornosti, delovni čas delavca v urah na teden, 
ali je zaposlen za določen ali za nedoločen čas, ali je zaposlen s krajšim delovnim časom, 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.  

Uporabniki zbirke: Delodajalec podatke iz evidence zaposlenih delavcev posreduje Zavodu za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije v osmih dneh od sklenitve pogodbe o 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.  

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostore, v katerih se nahajajo dokumenti, se 
izven delovnega časa zaklepa, zaklepa pa se tudi v času, 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 pooblaščeni 
delavci kadrovske službe. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v 
Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet 02. 10. 2016) 
in v Pravilniku o upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 06. 2011)  

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero 
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ta zbirka je povezana z ISPAP (Informacijski 
sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v 
javnem sektorju – AJPES). 

  



9) Evidenca o osebnih prejemkih (plače in honorarji) 
 

Pravna podlaga: 16. člen Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list 
RS, št. 40/06)  

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

Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe visokošolske in raziskovalne dejavnosti 
visokošolskih zavodov, za potrebe državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil, povezane z 
uresničevanjem sistema plač v javnem sektorju, ter ugotavljanjem izpolnjevanja kadrovskih 
pogojev. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek delavca, spol, datum in kraj rojstva, stalno 
bivališče, začasno bivališče, elektronski naslov, enotno matično številko občana, davčno številko 
delavca, rezidentstvo, poklic, izobrazbo, delovno mesto, ali je zaposlen za določen ali za nedoločen 
čas, ali je zaposlen s krajšim delovnim časom, glavni delodajalec, 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 
izobraževanja in izpopolnjevanja, odsotnosti zaradi začasne nezmožnosti ali zadržanosti od dela, 
za katere se prejema nadomestilo plače, ure na delu, daljšem od polnega delovnega časa, podatki o 
delovni ter zavarovalni dobi, podatki o določitvi plače oziroma honorarja, o bruto plači oziroma 
honorarju, o izplačani plači (osnovna plača, delovna uspešnost, drugo) oziroma honorarju, o 
izplačanih osebnih prejemkih po namenih (solidarnostna pomoč, odpravnina, jubilejna nagrada, 
regres za letni dopust), o izplačanih nadomestilih plače po namenih, uresničenih v breme drugih 
organizacij ali organov, datum zadnjega napredovanja, število napredovanj.  

Uporabniki zbirke: Dekan, prodekani, tajnik fakultete, pooblaščeni delavci službe, zadolžene za 
obračun plač in honorarjev na podlagi Pravilnika o varovanju zaupnih in osebnih podatkov na 
Univerzi v Ljubljani (sprejet 02. 10. 2016) in Pravilnika o upravljanju dokumentarnega gradiva na 
Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 06. 2011), drugi uporabniki v skladu z ZVOP-1. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Podatki se hranijo v zaklenjenem prostoru v 
zaklenjeni omari, ustrezno je zavarovan pristop v elektronsko bazo podatkov. Neposredni dostop 
imajo le delavci službe, zadolžene za obračun plač in honorarjev. Postopki in ukrepi za zavarovanje 
osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o varovanju zaupnih in osebnih podatkov na Univerzi 
v Ljubljani (sprejet 02. 10. 2016) in v Pravilniku o upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi 
v Ljubljani (sprejet 23. 06. 2011).  

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero 
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter 
javnimi knjigami. 

  



10) Evidenca o poškodbah pri delu 
 

Pravna podlaga: Pravilnik o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 
54/13) 

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

Namen obdelave osebnih podatkov: Zgoraj navedeni podatki se uporabljajo za potrebe UL 
FKKT, za uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, v skladu z 
zakoni, ki urejajo posamezna področja, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za 
potrebe inšpekcijskega nadzora. Za potrebe visokošolske dejavnosti visokošolskih zavodov, za 
potrebe državnih organov ali nosilcev javnih pooblastil, povezane z uresničevanjem sistema plač v 
javnem sektorju, ter ugotavljanjem izpolnjevanja kadrovskih pogojev.  

Vrste osebnih podatkov v zbirki: Podatki o zavezancu za prijavo: Naziv delovne organizacije, 
registrska št. zavezanca za prijavo, panoga dejavnosti, šifra in kraj delovne organizacije. Podatki o 
poškodovancu: Priimek in ime, matična št. zavarovanca, stalno bivališče, naselje, občina bivališča, 
datum rojstva, poklic oz. delo, ki ga vrši v rednem delovnem času, šolska izobrazba delavca, 
ustreznost strokovne izobrazbe za delovno mesto, čas opravljanja dela pred nastankom poškodbe, 
nevarnosti delovnega mesta, tehnična zavarovanost delovnega mesta, uporaba osebnih zaščitnih 
sredstev. Podatki o poškodbi na delu: Časovna opredelitev nastale poškodbe (dan, mesec, leto in 
ura), kraj nastale poškodbe (na delu, poti na delo, poti iz dela ali službena pot), število umrlih na 
kraju nezgode, število poškodovanih na kraju dogodka (skupno z umrlimi), oblika – zunanji vzrok 
poškodbe (padci oseb, predmetov), vzrok – materialni povzročitelj poškodbe (stroj, orodje itd.), 
kratek opis nezgode. Poročilo zdravnika, ki je pregledal poškodovanca Priimek in ime, šifra 
zdravnika (iz AOR), naziv in naslov zdravstvene organizacije, kjer je bil poškodovanec pregledan, 
ali je bila poškodovancu nudena prva pomoč, diagnoza poškodbe (latinska), predvideno trajanje 
delovne nesposobnosti, ali ima poškodovanec neko bolezen, ki je imela za posledico to poškodbo, 
ali ima poškodovanec fizične in psihične pomanjkljivosti (katere in šifra po MKB), opis dogodka 
po izpovedi poškodovanca, datum in podpis zdravnika.  

Uporabniki zbirke: Pristojne državne inštitucije, pooblaščenec za varstvo pri delu ter ostali 
pooblaščeni delavci UL FKKT. Neposreden dostop do evidence imajo še dekan, prodekani in 
tajnik fakultete. 

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Prostore, v katerih se nahaja zbirka osebnih 
podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na to zbirko, se izven delovnega časa zaklepa, zaklepa 
pa se tudi v času, 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 pooblaščeni delavci kadrovske službe in službe za 
varstvo pri delu. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o 
varovanju zaupnih in osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet 02. 10. 2016) in v Pravilniku 
o upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 06. 2011).  

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero 
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter 
javnimi knjigami. 

 
  



11) Evidenca videonadzora 
 

Pravna podlaga: 26. člen ZVOP-1. 

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Obiskovalci, ki 
vstopajo in izstopajo v prostore UL FKKT. 

Namen obdelave osebnih podatkov: Podatki se uporabljajo za potrebe UL FKKT, za 
zagotavljanje varovanja premoženja in varnosti ljudi, zagotavljanje varovanja premičnin ter opreme, 
zagotavljanje varnosti službenih prostorov in nadzora vstopa objekte. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: Posnetek posameznika (slika), datum in čas posnetka. Lahko 
pa vsebuje tudi osebno ime posnetega posameznika, naslov njegovega stalnega ali začasnega 
prebivališča, številko in podatke o vrsti njegovega osebnega dokumenta ter o razlogu vstopa 
oziroma izstopa na varovano območje, kateri se zbirajo poleg ali s posnetkom VNS. 

Uporabniki zbirke: Pristojne državne inštitucije ter ostali pooblaščeni delavci UL FKKT. 
Neposreden dostop do evidence ima še dekan fakultete. Za odločanje o upravičenosti vpogleda in 
dajanje informacij o posnetkih in o shranjevanju posnetkov na prenosne medije sta pristojna dekana 
UL FRI in UL FKKT (v nadaljnjem besedilu: odgovorni osebi). Odgovorni osebi določita javne 
uslužbence, ki so odgovorni za upravljanje z VNS, za pregledovanje posnetkov in vodenje evidence 
vpogledov (v nadaljnjem besedilu: operater sistema). Operaterji sistema morajo biti za upravljanje 
in uporabo sistema ustrezno usposobljeni. Z napravami morajo ravnati skrbno in v skladu s 
tehničnimi navodili.  

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: O uporabi VNS in drugih alarmnih sistemov 
se vodi poseben dnevnik, kamor se vpisujejo: - spremembe nastavitev, - okvare in tehnične težave 
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 s predpisi, ki urejajo hrambo tajnih podatkov in hrambo osebnih 
podatkov. Posnetki se hranijo najmanj 20 dni in največ 1 leto za vse kamere, ki so vključene v 
napravo za snemanje. 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, odškodninskih zahtevkih ali disciplinskih 
postopkih, do izročitve pooblaščenim organom. Odgovorna oseba lahko odredi, da se posnetki 
določenih izrednih dogodkov shranijo na prenosni medij za namen rekonstrukcije in analize ter za 
usposabljanje. O vseh navedenih posnetkih se vodi evidence, ki vsebuje naslednje podatke: - datum 
in čas posnetka, - številka kamere, - vsebina, - lokacija shranjenega posnetka, - datum izročitve 
pooblaščenim organom, - datum brisanja ali uničenja posnetka ter - osebo, ki je odredila in izvedla 
presnemavanja. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o 
varovanju zaupnih in osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (sprejet 02. 10. 2016) in v Pravilniku 
o upravljanju dokumentarnega gradiva na Univerzi v Ljubljani (sprejet 23. 06. 2011).  

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero 
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter 
javnimi knjigami. 

 

 

 

 

 

 

 



12) Evidenca osebnih podatkov zaposlenih v postopku cepljenja proti virusu SARS-COV-2 
 

Pravna podlaga: Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) 

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki v zbirki: Zaposleni, ki 
izkažejo interes za cepljenje. 

Namen obdelave osebnih podatkov: Posredovanje osebnih podatkov Zdravstvenemu domu 
Ljubljana, ki izvaja cepljenje, za namen postopka cepljenja. 

Vrste osebnih podatkov v zbirki: Ime in priimek, EMŠO, šifra delovnega mesta, naziv delovnega 
mesta, številka mobilnega telefona, številka kartice zdravstvenega zavarovanja. 

Uporabniki zbirke: Univerza v Ljubljani, pooblaščeni delavci UL FKKT, ZD Ljubljana.   

Splošen opis varovanja zbirke osebnih podatkov: Po oddaji seznama prijavljenih na ZD 
Ljubljana, bomo do konca izvedbe cepljenja obdelovali samo tiste osebne podatke zaposlenih, ki 
bodo potrebni za izvedbo cepljenja, vse ostale pa bomo uničili. V okviru obdelave osebnih 
podatkov imajo zaposleni pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, njihovega popravka, 
izbrisa, omejitve obdelave, v nekaterih primerih pa tudi pravico do prenosljivosti in ugovora. Kjer 
je temelj za obdelavo osebna privolitev zaposlenega, jo lahko kadarkoli prekliče na način, da to 
pisno sporoči pooblaščeni osebi na UL FKKT.  

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig (s katero 
zbirko se povečuje točno ta registrirana zbirka): Ni povezovanja z uradnimi evidencami ter 
javnimi knjigami. 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0766
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0315

