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OBVESTILO O ZASEBNOSTI
Z izpolnjenimi osebnimi podatki na Vpisnem listu – napredovanje študentov omogočate Šolskemu centru Kranj in
njeni organizacijski enoti Višja strokovna šola, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, da zbira in obdeluje posredovane
osebne podatke. Posredovane osebne podatke bomo zbirali in obdelovali v skladu s Splošno uredbo o varstvu
osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Nova evropska Splošna uredba o varstvu
osebnih podatkov (GDPR) je ravnanje z osebnimi podatki še natančneje opredelila.
ZBIRANJE IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV
Vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo:
- takrat kot je to potrebno
- za vodenje, urejanje in obdelavo podatkov v programu Evidenca VSŠ, ki je namenjena vodenju podatkov
študenta za izobraževalne namene in izdajanju dokumentov ter javnih listin v skladu ZVSI (UL RS št.
86/04, 100/2013)
- za urejanje administrativnih, računovodskih in statističnih obdelav študenta
- za vodenje e-indeksa, e-prijave na izpite ter izpolnjevanja anket v povezavi s programom Evidenca VSŠ
- za namen uporabe vaših fotografij, izjav ter imena in priimka v publikacijah in drugih gradivih, ki jih šola
uporablja v informativne namene
- ob zakonski in programski vzpostavitvi e-računa, namesto papirnatega računa oz. položnice posreduje
račune oz. položnice v elektronski obliki na naslove, navedene na vpisnem listu
- obveščanje po elektronski pošti v zvezi z aktualnimi in nujnimi novicami povezanih s študijem
- v zvezi s koriščenjem pravic iz statusa študenta o informaciji o zaposlitvi študenta in prijavi študenta na
Zavodu RS za zaposlovanje, zaradi koriščenja pravic iz statusa študenta.
Z izpolnjenim Vpisnim listom – napredovanje študentov soglašate, da o vas zbiramo in obdelujemo osebne
podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi. Osebni podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, so: ime, priimek,
EMŠO, davčna številka, naslov (stalni, začasni), telefon, e-poštni naslov, socialni status, zaposlitev (delovno
razmerje, naziv podjetja, naslov podjetja).
NAMEN ZBIRANJA IN OBDELOVANJA OSEBNIH PODATKOV
Osebne podatke zbiramo in obdelujemo v skladu z namenom, za katerega ste nam jih posredovali. Osebnih
podatkov ne bomo uporabili za drug namen.
PRAVNA PODLAGA ZA ZBIRANJE IN OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
Osebne podatke zbiramo in obdelujemo na podlagi vašega soglasja oz. na podlagi pogodbe.
UPORABA OSEBNIH PODATKOV
Osebne podatke uporabljamo izključno za namen, za katerega ste nam jih posredovali.
SHRANJEVANJE OSEBNIH PODATKOV
Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali na Vpisnem listu – napredovanje študentov hranimo do preklica.
Soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic soglasja ne vpliva na
zakonitost zbiranja in obdelave podatkov pred preklicem soglasja. Vse ostale osebne podatke v okviru
pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo.
POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV
Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam in jih ne bomo javno razkrili, razen izbranim
pogodbenim partnerjem, katere prav tako zavezuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov. Osebnih
podatkov ne bomo posredovali v tretje države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega
prostora.
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VAŠE PRAVICE
V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov imate pravico do dostopa do podatkov, pravico do
popravka podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do izbrisa podatkov ter pravico do prenosljivosti
podatkov, ki se nanašajo na vas.
Katerokoli pravico po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov lahko kadarkoli pisno uveljavljate. Pri tem
navedite vaše ime, priimek, vpisno številko ter elektronski naslov.
Zahtevo lahko pošljete na elektronski naslov vss@sckr.si ali po pošti na naslov:
Šolski center Kranj, Višja strokovna šola, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj.
V primeru spora imate pravico vložiti ugovor pri podjetju Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj ali
pritožbo pri nadzornem organu.
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