
         
 
Priloga 4: Izjava za udeležence študijskega procesa 

 

SOGLASJE ZA SNEMANJE ŠTUDIJSKEGA PROCESA 

 

Vljudno prosimo, da podate privolitev v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Podatki se bodo obdelovali zgolj v 

študijske namene. Obdelava poteka skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS; št. 94/2007 

– uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZVOP-1) in Splošno uredbo (EU) 2016/679 o varstvu podatkov 

(Uradni list Evropske unije, št. L 119/1 z dne 4. 5. 2016). 

 

Podpisani/-a _____________________________________________ (ime in priimek), študent/-ka študijskega 

programa _____________________________________________ (ime programa) na 

_____________________________________________ (ime članice) Univerze v Mariboru, dajem soglasje za 

sodelovanje pri snemanju ali fotografiranju v okviru študijskega procesa pri predmetu 

_____________________________________________. Posnetek se bo uporabljal le v nekomercialne oz. 

študijske namene in bo do preklica hranjen v skladu z zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov. 

 

S to privolitvijo soglašam (ustrezno označite), da zaposleni UM v okviru študijskega procesa pri zgoraj navedenem 

predmetu: 

• ☐ zajame fotografijo, zvočni, filmski ali videoposnetek, na podlagi katerega me je možno razpoznati. 

• ☐ objavi fotografijo, zvočni, filmski ali videoposnetek, na podlagi katerega me je možno razpoznati, v 

spletnih študijskih gradivih pri predmetu (npr. učno e-okolje Moodle UM). 

• ☐ javno predvaja fotografijo, zvočni, filmski ali videoposnetek, na podlagi katerega me je možno razpoznati. 

• ☐ zbira in obdeluje moje osebne podatke (npr. ime; priimek; vpisno številko; fotografije, zvočni, filmski ali 

videoposnetki) za namen in v skladu s študijskim procesom pri zaposlenem UM. 

• ☐ hrani (v elektronski in v fizični obliki) in obdeluje moje osebne podatke (do preklica) v skladu z Zakonom 

o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo (EU) 2016/679 o varstvu podatkov. 

 

Seznanjen/-a sem (ustrezno označite), da: 

• ☐ lahko zahtevam vpogled in popravek, izbris ali omejitev obdelave mojih osebnih podatkov ali podam 

ugovor zoper obdelavo in prenosljivost mojih osebnih podatkov, in sicer s pisnim obvestilom na naslov 

fakultete UM. 

• ☐ lahko vložim pritožbo pri nadzornem organu, če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Uredbo (EU) 

2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi 

osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna 

uredba o varstvu podatkov). 

 

Kraj in datum:        Podpis študenta/-ke: 

V _______________ dne _______________ _________________ 

 

 


