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PRIJAVA 

NA RAZPIS KREDITNO OVREDNOTENE OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI UNIVERZE V MARIBORU 
V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023 

 
 
PODATKI O ŠTUDENTU IN MATIČNI ČLANICI 
 

                                                                      
                                                                    Vpisna številka študenta: ____________________ 

                                                                                    ID študenta: ______________________________ 
Ime: __________________________________________________________________________  
Priimek: _______________________________________________________________________   
E-naslov (digitalna identiteta UM): __________________________________________________ 
 
Naziv matične fakultete: 
_________________________________________________________________________ 
Ime študijskega programa: 
_____________________________________________________________________________ 
Vrsta programa (obkrožite):  VS  UN  MAG   DR 
 
Letnik študija v študijskem letu 2022/2023 (obkrožite):  1.      2.    3.     4.     5.      6.     ABS 
 

 
PODATKI O IZBRANI UČNI ENOTI KREDITNO OVREDNOTENE OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI (po potrebi dodajte 
vrstice v spodnji tabeli) 
 

Šifra in ime učne enote: 
________________________________________________________________________________  
Šifra in ime učne enote: 
________________________________________________________________________________  
Šifra in ime učne enote: 
________________________________________________________________________________  
 

  
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
 
Seznanjen sem, da lahko v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 177/20) in Uredbe (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 ter o 
razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4. 5. 2016, str. 1–88): 

- zahtevam vpogled in popravek, izbris ali omejitev obdelave mojih osebnih podatkov ali podam 
ugovor zoper obdelavo in prenosljivost mojih osebnih podatkov, in sicer s pisnim obvestilom na 
naslov Univerza v Mariboru, članica, naslov. Izbris bo univerza v Mariboru uredila v roku 30 dni od 
prejema zahteve; 



 

- vložim pritožbo pri nadzornem organu, če menim, da obdelava osebnih podatkov krši 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 ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov); 

- več o obdelavi osebnih podatkov na Univerzi v Mariboru preberem na naslednji spletni strani: 
https://www.um.si/o-univerzi/dokumentno-sredisce/varstvo-osebnih-podatkov, za informacijo pa 
se lahko obrnem tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Mariboru, tj. na doc. 
dr. Miho Dvojmoča (dpo@um.si). 

 
Kraj in datum:         Podpis študenta:  
_________________________       ________________________ 
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