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Izjava o varstvu osebnih podatkov 

1. Uvod 

Fakulteta za družbene vede pri Univerzi v Ljubljani je članica mreže korespondentov EUROFOUND, Evropske 

fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer. V vlogi njene partnerice zbiramo podatke o stanju v 

Sloveniji. Osebne podatke, ki jih zbiramo z intervjuji, po elektronski pošti ali telefonu, obdelujemo skladno z 

Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov. Upravljavka 

podatkov je prof. Aleksandra Kanjuo-Mrčela na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. 

2. Zakaj obdelujemo vaše osebne podatke? 

Vaše osebne podatke obdelujemo izključno za namene poročanja Evropski fundaciji za izboljšanje življenjskih 

in delovnih razmer (EUROFOUND). 

 

3. Katere vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo? 

Obdelujemo tele vaše osebne podatke: 

 Ime in priimek 

 Naziv delovnega mesta in organizacije 

 Kontakt (naslov elektronske pošte, telefonsko številko itn.) 

 Gradivo, ki je poslano po elektronski pošti, telefonu ali ki nastane ob intervjuju:  

o gradivo, poslano po elektronski pošti 

o zapiski telefonskega pogovora 

o avdio posnetek 

o prepis pogovora na osnovi avdio posnetka  

 Podpis in druge osebne podatke, zbrane s Soglasjem za sodelovanje 

4. Katere so pravne podlage za obdelovanje vaših osebnih podatkov? 

Osebnih podatkov ne obdelujemo brez izrecnega soglasja. Kontakte navadno pridobimo v javnih evidencah 

in jih uporabimo, ker je nujno za izvrševanje raziskovalnih nalog, ki jih Eurofound, agencija Evropske unije, 

opravlja v javnem interesu.1 

Za vsako morebitno nadaljnjo obdelovanje osebnih podatkov, vključno z osebnimi podatki, ki jih zberemo na 

zgoraj opisane načine, predhodno prosimo za dovoljenje. Obdelovanje podatkov tako temelji na členih 5.a in 

5.d. Uredbe (EU) 2018/1725. 

 

5. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov in komu se lahko razkrijejo? 

                                                           
1 Več o ciljih in nalogah Eurofounda glej Uredbo (EU) 2019/127 Evropskega parlamenta in Evropskega sveta z dne 16. 
januarja 2019 o ustanovitvi Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) in razveljavitvi 
Uredbe Sveta (EGS) št. 1365/75, OJ L 30, 31. 1. 2019, zlasti pa prvi in drugi člen. 

https://www.eurofound.europa.eu/sl/network-of-european-correspondents
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Dostop do vaših osebnih podatkov bodo imele samo pooblaščene osebe na Eurofoundu in na Fakulteti za 

družbene vede Univerze v Ljubljani oziroma njeni pogodbeni sodelavci in sodelavke. Če ste dovolili, da 

ponovno stopimo v stik z vami, bomo vaš kontakt hranili v raziskovalni bazi podatkov, do katere bodo imele 

dostop samo pooblaščene osebe. 

 

6. Kako dolgo bomo hranili vaše osebne podatke? 

Posnetke in prepise intervjujev bomo hranili 2 leti v našem sistemu za upravljanje dokumentov, pri čemer 

velja za začetek dan, ko je bil podatek pridobljen ali intervju opravljen. Če ste dovolili, da se ponovno 

obrnemo na vas z namenom diseminacije Eurofoundovega dela ali nadaljnjega raziskovanja, bomo vaš 

kontakt hranili v naši raziskovalni bazi podatkov. Soglasje za sodelovanje rabi kot dokaz, da ste nam dovolili 

obdelovanje vaših osebnih podatkov, ki se bodo hranili v našem sistemu za upravljanje dokumentov. Te 

bomo hranili 5 let zaradi morebitne revizije. 

 

7. Kako varujemo vaše osebne podatke? 

Vsa gradiva, povezana z intervjujem, vključno z avdio posnetkom in prepisom intervjuja, se skupaj s 

Soglasjem za sodelovanje varno hranijo v našem internem sistemu za upravljanje dokumentov. Potem ko je 

raziskovalna naloga opravljena in študija oddana, raziskovalka ali raziskovalec prenese posnetek intervjuja in 

Soglasje za sodelovanje v naš interni sistem za upravljanje dokumentov. Hkrati uniči vse dokumente, 

povezane z intervjujem, na svojih računalnikih. 

 

8. Katere so vaše pravice kot osebe, na katero se nanaša varstvo osebnih podatkov, in kako jih lahko 

uveljavljate? 

Skladno z Uredbo (EU) 2018/1725 imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov in do popravka, če 

podatki niso točni ali popolni. Če vaši osebni podatki niso več potrebni ali če obdelovanje podatkov ni 

zakonito, imate pravico, da se vaši osebni podatki zbrišejo. Pri upravljavcu podatkov lahko zahtevate 

prepoved obdelovanja podatkov, če, denimo, spodbijate točnost podatkov v obdelavi ali če se vaši zasebni 

podatki ne obdelujejo zakonito. 

Pravico imate tudi do prenosljivosti podatkov, ki vam omogoča, da lahko dobite tiste vaše podatke, ki jih 

hrani upravljavec, in da upravljavec te vaše podatke prenese k drugemu upravljavcu. Kadar je tehnično 

možno, bo Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani oziroma Eurofound naredil prenos za vas. Ob 

legitimnih razlogih lahko tudi ugovarjate obdelovanju podatkov, ki se nanašajo na vas. Imate pa tudi pravico, 

da za vas ne velja odločitev, ki temelji le na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima 

pravne učinke v zvezi z vami ali na podoben način močno vpliva na vas. 

Ne glede na specifične časovne omejitve, ki se omenjajo v Soglasju za sodelovanje, lahko kot oseba, na 

katero se nanašajo osebni podatki, kadar koli uveljavljate svoje pravice. Skladno s pogoji, določenimi v 

Uredbi (EU) 2018/1725, se lahko obrnete na upravljavko podatkov pri Fakulteti za družbene vede Univerze v 

Ljubljani na elektronski naslov: aleksandra.kanjuo-mrcela@fdv.uni-lj.si. 

Vselej lahko pošljete vprašanja, pripombe ali pritožbe v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov na 

pooblaščeno osebo za varstvo podatkov pri Eurofoundu, ki ji lahko pišete na tale naslov: 

dataprotectionofficer@eurofound.europa.eu. V primeru spora ali pritožbe se lahko obrnete na evropsko 

pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki ji lahko pišete na tale naslov: edps@edps.europa.eu. 
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