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IZJAVA KANDIDATA 
(Zakon o varstvu osebnih podatkov, ZVOP-1) 

 
S podpisom izrecno potrjujem, da sem seznanjen, da Socialna zbornica Slovenije, 

Ukmarjeva ulica 2, Ljubljana, ki jo predstavlja generalni sekretar Vilko Kolbl, mag. (v 

nadaljevanju: zbornica) na podlagi desete alineje drugega odstavka ter tretjega odstavka 77. 

člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – 

ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A in 28/19; v 

nadaljevanju: ZSV), v povezavi s četrtim odstavkom 9. člena Zakona o varstvu osebnih 

podatkov (ZVOP-1, Uradni list Republike Slovenije št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 

upravlja in obdeluje imenike podatkov zunanjih sodelavcev za namene vodenja in odločanja 

v postopkih po ZSV.   

Za potrebe izvajanja javnih pooblastil iz tretje, pete in devete alineje drugega odstavka ter 

druge in sedme alineje četrtega odstavka 77. člena ZSV, zbornica z javnim povabilom 

zainteresiranih posameznikov k sodelovanju, na podlagi prvega odstavka 13. člena 

Pravilnika o strokovnem izpitu na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 120/04 in 

39/16 – ZSV-F), prvega odstavka 16. člena Pravilnika o določitvi vrste in stopnje programov 

izobraževanja za strokovne sodelavce v socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 51/01), prvega 

odstavka 108.b člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, z naknadnimi spremembami in dopolnitvami), prvega odstavka 4. člena 

Pravilnika o izdaji strokovnih mnenj zbornice (št. 1930/2003 z dne 17. 12. 2003) in 16. člena 

Pravilnika o postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih programov, ki se izvajajo na 

področju socialnega varstva (soglasje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti k pravilniku, št. 00720-1/2018 z dne 9. 4. 2020), izbira člane izpitnih komisij za 

izvajanje strokovnih izpitov na področju socialnega varstva za obdobje 2020-2024, članov 

komisij za izvajanje preizkusa usposobljenosti strokovnih sodelavcev, strokovnjakov za 

izvajanje inštruktažnega svetovanja za obdobje 2020-2024, ocenjevalcev v postopku izdaje 

strokovnih mnenj in ocenjevalcev v postopku strokovne verifikacije socialnovarstvenih 

programov za obdobje 2020-2024, ki bodo delovali v okviru Socialne zbornice Slovenije. 

Namen javnega povabila je zagotovitev strokovnega, kakovostnega in nepristranskega 

izvajanja javnih pooblasti in drugih nalog Socialne zbornice Slovenije. 

V okviru izvajanja tega javnega povabila, zbornica, kot upravljavec osebnih podatkov, 

obdeluje osebne podatke zainteresiranih posameznikov, ki se odzovejo javnemu povabilu. 

Skladno s četrtim odstavkom 9. člena ZVOP-1 se v javnemu sektorju lahko izjemoma 

obdelujejo tisti osebni podatki, ki so nujni za izvrševanje zakonitih pristojnosti, nalog ali 

obveznosti javnega sektorja, če se s to obdelavo ne poseže v upravičen interes 

posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. Zbornica mora osebne podatke 

zainteresiranih posameznikov, ki se odzovejo javnemu povabilu, obdelovati zato, da lahko 

izbere primerne posameznike kot člane zgoraj navedenih komisij, strokovnjakov in 

ocenjevalcev ter posledično izvršuje zgoraj navedena javna pooblastila iz 77. člena ZSV. Z 

obdelavo zbranih osebnih podatkov zbornica ne posega v upravičen interes posameznika, 



  

   

ker je to obdelava, katere namen in obseg zainteresirani posameznik pričakuje, ko se odzove 

javnemu povabilu. 

Seznanjen sem, da bo zbornica osebne podatke, ki sem ji jih posredoval v zvezi s svojo 

prijavo k sodelovanju na podlagi javnega povabila, obdelovala izključno za namene izvedbe 

izbire članov izpitnih komisij za izvajanje strokovnih izpitov na področju socialnega varstva za 

obdobje 2020-2024, članov komisij za izvajanje preizkusa usposobljenosti strokovnih 

sodelavcev, strokovnjakov za izvajanje inštruktažnega svetovanja za obdobje 2020-2024, 

ocenjevalcev v postopku izdaje strokovnih mnenj in ocenjevalcev v postopku strokovne 

verifikacije socialnovarstvenih programov za obdobje 2020-2024, ki bodo delovali v okviru 

Socialne zbornice Slovenije. 

Postopek izbire zajema zlasti preverjanje, ali izpolnjujem pogoje za prijavo na izbrano 

področje ter preverjanje in uveljavljanje izpolnjevanja mojih obveznosti do zbornice iz 

naslova prijave k sodelovanju. 

Razumem, da v kolikor zahtevanih osebnih podatkov ne bom posredoval, zbornica ne bo 

mogla učinkovito izvesti postopka izbire na podlagi javnega pooblastila in posledično moja 

prijava k sodelovanju ne bo upoštevana.  

Seznanjen sem, da zbornica moje osebne podatke posreduje svojim zunanjim pogodbenim 

obdelovalcem za nemoteno izvajanje dejavnosti za katero se kandidat prijavlja. 

Seznanjen sem, da lahko v osebne podatke, ki jih o meni vodi zbornica, kadarkoli 

vpogledam, do njih dostopam, zahtevam njihov prepis ali popravek, omejitev obdelave, 

obdelavi ugovarjam ali zahtevam izbris. Svojo zahtevo moram vložiti pisno na 

pravna.sluzba@szslo.si. Zavezujem se, da bom zbornici takoj pisno sporočil vsakršno 

spremembo svojih osebnih podatkov in pod kazensko in civilno odgovornostjo potrjujem, da 

so vsi podatki, ki sem jih posredoval, resnični. Zavedam se, da sem sam odgovoren za 

posledice vsakršne napačne obdelave mojih osebnih podatkov, če zbornice ne bom pravilno 

in pravočasno obvestil o njihovi spremembi. 

Zbornica bo moje osebne podatke varovala do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani 

(predvidoma do izteka mandata oziroma predčasnega izteka mandata iz kakršnegakoli 

razloga). Po izpolnitvi namena obdelave osebnih podatkov bo zbornica osebne podatke, za 

katere ne bo več imela podlage za nadaljnje obdelovanje, izbrisala, uničila, blokirala ali 

anonimizirala tako, kot to velevajo veljavni predpisi. 

Zavedam se, da imam pravico do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, v 

kolikor menim, da je zbornica kršila svoje obveznosti glede obdelovanja in varovanja mojih 

osebnih podatkov, vedno pa sem vabljen, da morebitne spore in nesporazume prvenstveno 

rešujem z zbornico tako, da jim pišem na naslov pravna.sluzba@szslo.si ali pokličem po 

telefonu na 01 292 73 10.  

Dodatne informacije o obdelavi mojih osebnih podatkov lahko pridobim v Politiki zasebnosti 

zbornice, ki je objavljena na spletni strani zbornice, ali na sedežu zbornice, vedno pa se 

lahko obrnem tudi na pristojno osebo zbornice – generalnega sekretarja Vilka Kolbla, mag. 

ali na pooblaščeno osebo zbornice za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva na e-

naslovu pravna.sluzba@szslo.si.  

 

Kraj in datum: ___________________             Podpis ___________________________ 
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