Univerza
v Ljubljani
Fakulteta
za gradbeništvo
in geodezijo

Jamova ul. 2
1000 Ljubljana, Slovenija
telefon 01 4768533
faks 01 4250681
referat@fgg.uni-lj.si

PRIVOLITEV

Podpisani/a ______________________________________, roj. ______________,
stanujoč/a _________________________________________________________,:

privoljujem, da se v skladu z 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 (Splošna uredba o varstvu podatkov) in drugo zakonodajo s področja varstva
osebnih podatkov
moj elektronski naslov _______________________________________________________
uporabi za:
- ohranitev stika z diplomanti in pridobivanju mnenja o kvaliteti študija na Fakulteti za
gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.
Do podatkov o mojem elektronskem naslovu dostopajo zaposleni v Referatu za študijske
zadeve UL FGG.
Seznanjen/a sem:
- da privolitev dajem za nedoločen čas in da jo lahko kadarkoli prekličem,
- da preklic moje privolitve ne vpliva na zakonitost uporabe mojega elektronskega
naslova na podlagi privolitve, ki sem jo podal/a pred njenim preklicem,
- da se privolitev nanaša tudi na uporabo elektronskega naslova izven območja
Republike Slovenije,
- da se v primeru dodatnih vprašanj v zvezi z uporabo moje fotografije lahko obrnem
na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani, v primeru
pritožbe zaradi kršitve uporabe pa na Informacijskega pooblaščenca RS.

V Ljubljani, dne _________________________

SOGLASJE ZA UPORABO E-NASLOVA
Strateški cilj Univerze v Ljubljani je kakovost izobraţevalne, raziskovalne in umetniške dejavnosti, saj bo
le tako lahko odgovorno izvajala svoje osnovno poslanstvo. Ena pomembnih aktivnosti, ki lahko
pomembno pripomore k dvigu kakovosti, je stik z bivšimi diplomanti ter pridobivanje njihovega mnenja o
študiju na naši univerzi. Ţelimo ohraniti stik z vami tudi po vašem študiju in zainteresirani smo za vaše
poglede.
V kolikor ste zainteresirani za sodelovanje in s tem za dvig kakovosti vaše univerze, vas prosimo, da
izpolnite spodnje soglasje.

Obvezna so vsa polja.
Priimek __________________________________

Dekliški priimek ________________________

Ime _____________________________________
EMŠO __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Elektronski naslov (napišite veljaven in aktiven elektronski naslov)
__________________________________________
Soglašam, da me Univerza v Ljubljani kontaktira v zvezi z raziskovalnimi aktivnostmi in drugimi
aktivnostmi, povezanimi z zagotavljanjem kakovosti Univerze v Ljubljani.

Datum

Podpis

_______________________

_______________________________

Vaše osebne podatke obravnavamo skladno z 72. in 73. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP-1). Morebiten preklic soglasja ali spremembo podatkov (vaš e-naslov…) sporočite na
soglasjaul@uni-lj.si.

