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Politika zasebnosti 

 
Namen politike zasebnosti je seznaniti posameznike ter druge pravne osebe (v nadaljevanju: 
»posameznik«), ki sodelujejo z Visoko šolo za hotelirstvo in turizem Bled (v nadaljevanju: 
»šola«), o namenih in pravnih podlagah ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih 
podatkov, ki jih izvaja naša šola. Večina obdelave osebnih podatkov temelji na določbah 
Zakona o visokem šolstvu (Zvis) ter zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Vsaka 
sprememba tega dokumenta bo objavljena na naši spletni strani. Z uporabo spletne strani 
potrjujete, da ste seznanjeni s celotno vsebino politike zasebnosti. 
 

Upravljavec osebnih podatkov: 

Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled 
Prešernova cesta 32 

4260 Bled 
Telefon: +386 (0)8 205 59 59  
El. pošta: referat@vs-bled.si  
 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: 

DATAINFO.SI, d.o.o. 

Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor 

e-pošta: dpo@datainfo.si 

telefon: +386 (0) 2 620 4 300 

Spletna stran: www.datainfo.si 

 

1. Nameni in pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov 

 

Na podlagi zakonodaje vodimo evidence: 

1.   evidenco prijavljenih za vpis in vpisanih študentov ter vpisanih na študijske programe za 
izpopolnjevanje, 

2.     osebni karton, 
3.     evidenco o izpitih in drugih študijskih obveznostih, 
4.     evidenco izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem ter študijskih programih za 

izpopolnjevanje. 

Osebne podatke študentov iz evidenc visokošolski zavod obdeluje za potrebe svoje 
pedagoške in z njo povezane znanstvenoraziskovalne, strokovne dejavnosti ter knjižničarske 
dejavnosti. 

Podatki v evidenci iz 1. točke se za prijavljene začnejo obdelovati z dnem prijave za vpis, 
prenehajo pa se obdelovati z dnem vpisa v študijski program, študijski program za 
izpopolnjevanje oziroma z iztekom pritožbenega postopka. Podatki v evidencah iz 1. in 2. 
točke se za: 

- študente začnejo obdelovati z dnem vpisa v študijski program, prenehajo pa se 
obdelovati z dnem izpisa oziroma z dnem dokončanja študija, 

- vpisane na študijske programe za izpopolnjevanje začnejo zbirati z dnem vpisa, 
prenehajo pa se obdelovati z dnem izpisa oziroma z dnem dokončanja študija. 

Podatki v evidenci iz 3. točke se za študenta začnejo obdelovati z dnem prijave na izpit, 
prenehajo pa se obdelovati z opravljenim izpitom. 

Podatki v evidenci iz 4. točke se za diplomanta začnejo obdelovati z dnem dokončanja 
študijskega programa, prenehajo pa se obdelovati z dnem izdaje javne listine o končanem 
študijskem programu. 
 

Obdelava na osnovi privolitev 

Določene osebne podatke bomo obdelovali samo, če nam boste zato podali svojo privolitev 

(soglasje). V primeru, da boste za določen namen podali svojo privolitev, bomo na primer: 

- preko telefonske številke in/ali elektronske pošte obveščali o naših dejavnostih; 
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- objavljali skupinske in/ali posamične fotografije/posnetke študentov na naši spletni strani; 

- za namene obveščanja ime in priimek študenta objavili na oglasni deski; 

- na različnih medijih (odvisno od privolitve) objavili literarne izdelke in druge dosežke 

študenta skupaj z njegovim imenom in priimkom; 

- na različnih medijih (odvisno od privolitve) objavili dosežek študenta na tekmovanjih v 

znanju, športnih, literarnih in drugih tekmovanjih … 

 

Podaja privolitve je prostovoljna. Privolitev lahko kadarkoli prekličete z zahtevkom poslanim 

na naš naslov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred 

njenim preklicem. Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, bomo hranili 

do preklica privolitve ali do zahteve za izbris podatkov. Po prejemu zahteve za preklic privolitve 

ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo najkasneje v 30 dneh. Podatke, ki jih obdelujemo na 

podlagi privolitve lahko izbrišemo tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave 

osebnih podatkov ali če tako določa zakon. 

 

2. Uporabniki osebnih podatkov, iznos podatkov in avtomatizirano sprejemanje 

odločitev 

Med uporabnike podatkov sodijo pogodbeni obdelovalci, ki jih najamemo, da za nas opravljajo 

določene obdelave osebnih podatkov. Sodelujemo predvsem z: vzdrževalci infrastrukture, 

vzdrževalci informacijskih sistemov, ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske 

opreme, storitev v oblaku ipd. (Vasco ipd.), ponudniki družabnih omrežij (Facebook). Pravico 

imate zahtevati informacijo o tem, katerim (zunanjim) uporabnikom so bili sporočeni vaši in 

otrokovi osebni podatki. 

 

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo 

Osebnih podatkov ne iznašamo v tretje države (države izven članic EU ter Islandije, Norveške 

in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v primerih uporabe družabnih omrežij, 

ko se podatki lahko izvažajo v ZDA, pri čemer so razmerja s pogodbenimi obdelovalci iz ZDA 

urejena na podlagi standardnih pogodbenih klavzul , ki jih je sprejela Evropska komisija in/ali 

zavezujočih poslovnih pravil potrjenih s strani EU. 

 

Avtomatiziranega sprejemanja odločitev, kakor tudi oblikovanja profilov, ne izvajamo. 

 

3. Pravice posameznika v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do 

osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim 

ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika 

se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe. 

 

Vse navedene pravice in vsa vprašanja, lahko uveljavljate z zahtevkom, poslanim na naš 

naslov. Na vaš zahtevek bomo odgovorili brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem 

mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev 

podaljša za največ dva dodatna meseca. O tem boste obveščeni, skupaj z razlogi za zamudo. 

Uveljavljanje pravic je za vas brezplačno, vendar pa vam lahko zaračunamo razumno plačilo, 

če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti, če se ponavlja. V takšnem primeru 

lahko zahtevo tudi zavrnemo. V tem primeru vas bomo seznanili z razlogi za zavrnitev ter z 

vašo pravico do pritožbe pri nadzornem organu. V primeru dvoma o vaši identiteti lahko od 

vas zahtevamo dodatne informacije, ki jih potrebujemo za ugotovitev vaše identitete. 
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Pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu lahko uveljavljate pri: 

Informacijskemu pooblaščencu RS na naslovu Dunajska 22, 1000 Ljubljana (e-naslov: 

gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si). 

 

Politika zasebnosti velja od 13. 12. 2022 dalje. Odgovorna oseba: mag. Tadeja Krašna 

        

Podpis odgovorne osebe: 

http://www.ip-rs.si/
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