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OBRAZEC ZA ODDAJO KANDIDATURE ZA ČLANA SENATA UL, DELOVNEGA 
TELESA SENATA UL, UPRAVNEGA ODBORA UL IN SVETA CTK IN DRUGIH 

TELES 
 
Kandidiram za mesto  
    
 

 
OSEBNI PODATKI KANDIDATA 

IME IN PRIIMEK  

ENOTNA 
UNIVERZITETNA 
DIGITALNA IDENTITETA 

(npr. ab1234@student.uni-lj.si 

 

TELEFONSKA ŠTEVILKA1  

ČLANICA UL  

STOPNJA, LETNIK ŠTUDIJA ___ stopnja, ___ letnik 

OBVEZNA PRILOGA H KANDIDATURI je na ločeni strani št. 2  

 
Vaše osebne podatke bo kot upravljavec obdelovala Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 
Ljubljana za namen kandidature za člana Senata UL, člana UO UL in člana Sveta CTK in morebitno 
opravljanje nalog kot predstavnika ŠS UL v naštetih organih.   
 
Telefonska številka bo uporabljena za potrebe lažjega obveščanja v postopku kandidature ter za 
namen komunikacije z vami v primeru izvolitve na funkcijo, za katero kandidirate. Uporabo tega 
podatka lahko kadar koli prekličete pisno na e-naslov rektorat@uni-lj.si.  
 
Univerza v Ljubljani bo zgoraj navedene podatke za neizbrane kandidate hranila 2 leti od 
konstituiranja ŠS UL v študijskem letu, v katerem bo oddana kandidatura, za izbrane kandidate pa 
kot arhivsko gradivo. Univerza v Ljubljani vaših osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim 
osebam, razen v primeru za člana Sveta CTK in za potrebe izvedbe aktivnosti ŠS UL, kjer izvoljeni 
kandidat predstavlja ŠS UL v razmerju do tretjih oseb.   
 
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico do dostopa, 
popravka in v zvezi s tem omejitve obdelave ter pravico do prenosljivosti in ugovora (vključno s 
pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS). Vse naštete pravice lahko uveljavljate 
pri Pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani: dpo@uni-lj.si. 
 
 
 
Dne _______________ v/na _________________ 

 
 
Podpis kandidata/ke2: 

                                                 
1 Telefonska številka je neobvezen podatek, zaradi narave opravljanja funkcije predstavnika bo izvoljeni/a 

predstavnik/ca pristojnim strokovnim službam rektorata UL na zaprosilo sporočil/a svoj kontaktni gsm 
2 Če je kandidatura oddana v elektronski obliki, kandidat/ka obrazec podpiše elektronsko s kvalificiranim 

elektronskim podpisom (npr. SIGENCA oz. drug veljaven kvalificiran elektronski podpis), osebno oddano 

kandidaturo ali kandidaturo poslano po pošti, kandidat/ka podpiše lastnoročno in  odda v izvirniku. 
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OBVEZNA PRILOGA H KANDIDATURI  
Ime in priimek kandidata:  

OBRAZLOŽITEV 
KANDIDATURE  

Zakaj sem primeren kandidat? Za kaj si bom prizadeval? 
 

Kandidiram za mesto  

 


