
2. ZBIRKA KANDIDATUR 

1. Upravljavec zbirke podatkov in njegov sedež: 

Volilna komisija ŠOU v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana  

Dostopnost: https://www.sou-lj.si/sl/vsebina/volilna-komisija  

Matična številka: 5133734000 

Odgovornost za evidenco kandidatov: Predsednica Volilne komisije ŠOU v Ljubljani: Medina Čehić 

2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: 

Volilni pravilnik ŠOU v Ljubljani (VP-1Č), Statut Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, osebna 

privolitev. 

3. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki: 

Kandidati za poslance v Študentski zbor in kandidate za člane v Upravni odbor Študentske 

organizacije Univerze v Ljubljani. 

4. Vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki: 

V evidenci o kandidaturah se o vsaki osebi lahko vodijo naslednji podatki:  

Podatki o kandidatih: volilna enota v kateri kandidira, področje na katerem kandidira, osebne 

podatke kandidata (ime, priimek, rojstni datum in kraj rojstva, naslov stalnega in morebitnega 

začasnega prebivališča, kontaktno številko v kolikor jo kandidat uporablja, elektronski naslov v kolikor 

ga kandidat uporablja, letnik in smer študija); program, s katerim nastopa na volitvah za področje, za 

katerega kandidira;  soglasje kandidata, da se smejo njegovi osebni podatki obdelovati in uporabiti za 

izvedbo študentskih volitev, delo Volilne komisije in Študentskega zbora ter soglasje, kar vključuje 

tudi njihovo objavo za potrebe izvedbe volitev; lastnoročni podpis kandidata. 

5. Tok podatkov 

5.1. Ali so osebni podatki zbrani neposredno od posameznikov, na katere se podatki nanašajo? DA 

5.2. Ali so osebni podatki posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, zbrani tudi iz drugih 

virov? (npr. internet, javni imeniki, kreditne agencije itd.) NE 

5.3. Ali obdelava podatkov vključuje tudi sistematično in celovito presojo osebnih značilnosti fizične 

osebe, zlasti kar zadeva uspešnost, gospodarski položaj, zdravje, osebne interese, zanesljivost ali 

ravnanje, kraj bivanja ali sprememba lokacije……. če ima to pravni učinek na posameznika, na 

katerega se nanašajo osebni podatki, ali na podoben način vpliva na njega? NE 

5.4. Ali so osebni podatki obdelani za druge namene, kot so tisti, za katere so bili prvotno zbrani in o 

katerih so bili uporabniki obveščeni? NE 

5.5. Ali so osebni podatki obdelani v imenu upravljavca, npr. gostiteljica sistema? Če da, prosimo, 

navedite sezname vseh procesorjev, vključno ime / pravni subjekt.  
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5.6. Ali bodo osebni podatki razkriti tretjim osebam? Samo če imajo podlago v zakonu, osebni 

privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. 

5.7. Navedite namen razkritja oz. prenosa (npr. dodelitev ponudnika storitev za pošiljanje 

oglaševalskih e-poštnih sporočil, delitev dela v podjetju, prenos podatkov v banke za izvedbo 

mandata za direktno bremenitev SEPA, zaposlitev pri tretji osebi ipd). 

Uporaba za izvedbo študentskih volitev v Študentski zbor in Upravne odbore za posamezno 

mandatno obdobje.  

5.8. Ali je razkritje ali prenos podatkov urejen v sporazumu o varstvu podatkov (npr. Sporazum o 

obdelavi podatkov, sporazumi znotraj skupine) z zadevnim prejemnikom (če procesor obdeluje 

podatke)? DA 

5.9.  Ali so osebni podatki preneseni prejemnikom zunaj EU in EGP ali mednarodnim organizacijam? 

Ali imajo (prejemniki) zunaj EU in EGP ali mednarodne organizacije (morebitni) dostop do osebnih 

podatkov? NE 

5.10. Kateri ustrezni zaščitni ukrepi so na voljo za zagotovitev ustrezne ravni varstva podatkov v 

primeru prenosa / razkritja prejemnikom zunaj EU in EGP (npr. Zaščita zasebnosti EU-ZDA, uporaba 

standardnih klavzul EU o varstvu podatkov ali odobrenih standardnih zaščitnih klavzul nadzorni 

organ, zavezujoča poslovna pravila, obstoj posamezne odobritve s strani nadzornega organa)? 

5.11. Prosimo, navedite obdobje, v katerem bodo shranjeni osebni podatki, ali če to ni mogoče, 

merila, uporabljena za določitev tega obdobja, oziroma ustrezna obdobja črtanja. 

Osebni podatki so hranjeni pri organu Volilne komisije od prejema kandidature oziroma od 

odpiranja kandidatur pa vse do konca rednih volitev v Študentski zbor in Upravne odbore ŠOU v 

Ljubljani oziroma do uradnih rezultatov rednih volitev na oglasni deski ŠOU v Ljubljani. Po koncu 

volitev se kandidature le izvoljenih kandidatov predajo Študentskemu zboru ŠOU v Ljubljani, ostali 

podatki se komisijsko uničijo.   

6. Namen obdelave: 

Podatki se obdelujejo in uporabljajo za izvedbo študentskih volitev (izdelava glasovnic, razglasi, 

rezultati…) posledično delo Volilne komisije in po samih volitvah za delo Študentskega zbora ŠOU v 

Ljubljani.  

7. Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna 

podlaga omejitev: 

Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 

št. 94/2007, uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1). 

8. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov v zbirki: 

 Vsi člani Volilne komisije ŠOU v Ljubljani, 



 na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov 

podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. 

9. Dejstva v zvezi z iznosom v tretje države: 

Podatki se ne iznašajo v tretje države. 

10. Opis zavarovanja osebnih podatkov iz zbirke: 

Podatki so hranjeni v osebnih mapah, ki se nahajajo v omari, v katero imajo dostop zgolj člani Volilne 

komisije ŠOU v Ljubljani. Ključ od omare hrani oseba odgovorna za zbirko, ostali člani Volilne komisije 

ŠOU v Ljubljani lahko dostopajo na podlagi pisnega pooblastila osebe, odgovorne za zbirko. Vsak 

dostop v omaro se beleži v beležko, ki se nahaja v omari, pri čemer je potrebno vpisati datum 

dostopa, kdo je dostopal, na kakšni podlagi in za kakšen namen. V primeru uporabe osebnih 

podatkov za potrebe sej volilne komisije, se sledljivost vodi z zapisniki samih sej volilne komisije. 

Zapisniki se hranijo v omari.  

Vsaka uporaba osebnih podatkov iz zbirke se vrši na podlagi sprejetih aktov ŠOU – Uredbe o 

varovanju osebnih podatkov, Izjave o varstvu osebnih podatkov, Sklepu o vzpostavitvi knjige evidenc 

manipulacij z osebnimi podatki. Navedeni akti so objavljeni na spletni strani ŠOU in je dolžnost 

vsakega člana volilne komisije, da se z njimi seznani. V primeru dodatnih vprašanj, se lahko obrne na 

pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.  

Omara se nahaja v poslovnih prostorih, nadzorovanih s strani pooblaščene osebe (ŠOU v Ljubljani). 

Ob odsotnosti pooblaščene osebe oz. izven rednega delovnega časa so omara, v kateri so osebne 

mape, ter poslovni prostori zaklenjeni in varovan s tehničnimi ukrepi varovanja. Vsi osebni podatki, ki 

so vsebovani v kandidaturah se ne smejo vnašati v računalniški informacijski sistem razen imena in 

priimka, fakulteta, letnik in smer študija.  

Osebni podatki se smejo prenašati z informacijskimi, telekomunikacijskimi in drugimi sredstvi le ob 

izvajanju postopkov in ukrepov, ki nepooblaščenim osebam preprečujejo prilaščanje ali uničenje 

podatkov ter neupravičeno seznanjanje z njihovo vsebino. Občutljivi osebni podatki se smejo preko 

telekomunikacijskih omrežij posredovati le, če so posebej zavarovani s kriptografskimi metodami in 

elektronskim podpisom, tako da je zagotovljena nečitljivost podatkov med njihovim prenosom. 

Osebni podatki se posredujejo samo tistim uporabnikom, ki se izkažejo z ustrezno zakonsko podlago 

ali s pisno zahtevo oz. privolitvijo posameznika, na katerega se nanašajo ter na podlagi njihove pisne 

zahteve. Organizacijski, tehnični in logično tehnični postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih 

podatkov so urejeni z Uredbo o varstvu osebnih podatkov.  

Po preteku hrambe se vsa gradiva iz zbirke, ki vsebujejo osebne podatke kandidatov uničijo ob 

prisotnosti vsaj treh članov Volilne komisije, o čemer se naredi zapisnik, ki se ga hrani v omari.   

11. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: 

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 

12. Podatki o zastopniku: 

Ni zastopnika iz tretjega odstavka 5. člena ZVOP-1. 


