
OBRAZLOŽITEV 

Osrednja knjižnica Celje kot upravljavec zbira osebne podatke na podlagi vašega izrecnega 
soglasja. Vse podatke v sklopu vpisnice za študijsko leto 2020/2021 vpisujete prostovoljno. 

Namen zbiranja in obdelovanja vaših podatkov (ime in priimek, datum rojstva, naslov, podatki 
za obveščanje) je omogočanje vpisa na Univerzo za tretje življenjsko obdobje in pridobitev 
pravice do vpisa v programe ter hkrati sprejem dolžnosti, ki izhajajo iz ključnih dokumentov, ki 
določajo delovanje Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. 

 

SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV 
Dovoljujem, da Osrednja knjižnica Celje zbira, hrani in obdeluje osebne podatke, na podlagi 
mojega izrecnega in nedvoumnega soglasja, podanega za spodaj opredeljene namene. 

 

S svojim podpisom izrecno soglašam z naslednjimi nameni obdelave: 

• da se avdio in vizualni posnetki, na katerih se pojavljam pri dejavnostih U3O, uporabijo 
za javne predstavitve U3O;  

• da lahko Osrednja knjižnica Celje zbira in hrani moje osebne podatke z vpisnice za na-
slednje namene delovanja U3O:  

• za vodenje Evidence članov U3O;  

• za obveščanje o dejavnostih U3O;  

• za delovanje študijskih skupin (članstvo v skupini, plačilo mentorskih ur, obvešča-
nje o delovanju skupin).  

• da lahko Osrednja knjižnica Celje zbira in obdeluje moje osebne podatke o izobrazbi in 
poklicu za namen statističnih obdelav (brez povezave z imenom, priimkom in naslovom).  

Osebni podatki se hranijo do poteka veljavnosti članstva v U3O. Svoje soglasje za obdelavo 
osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete in s tem preprečite nadaljnjo obdelavo vaših 
osebnih podatkov. To storite na enak način, kot ste soglasje podali (pisno). Preklic soglasja 
ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred preklicem. S preklicem soglasja se 
vaše članstvo prekine. Le-to se avtomatsko prekine tudi v primeru, da ga po preteku enega 
(1) leta ne obnovite. S potekom oziroma prekinitvijo članstva bomo vaše podatke ustrezno 
uničili oziroma izbrisali iz Evidenc. 

S spodnjim podpisom hkrati potrjujem: 

• da sem seznanjen-a, da je prijava v posamezne programe obvezujoča (udeležba,  

 plačilo); 

• da se dejavnosti udeležujem po lastni želji, volji in na lastno odgovornost; 

• da bom v roku poravnal-a svoje finančne obveznosti. 

 

 
V Celju, dne       Podpis:  


