Splošni pogoji uporabe spletne strani Kariernega centra
Univerze v Mariboru
1. Uporabljeni pojmi
Študent je oseba, ki je vpisana na redni, izredni, dodiplomski ali podiplomski študij na katerikoli
fakulteti Univerze v Mariboru (v nadaljnjem besedilu UM).
Diplomant je oseba, ki je uspešno zaključila dodiplomski ali podiplomski študij na katerikoli fakulteti
UM.
Član Alumni UM je diplomant, ki je včlanjen v bazo Alumni UM.
Dijak je oseba, ki je vpisana v katerikoli srednješolski program v Republiki Sloveniji
Delodajalec je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki nudi prakso študentom
dodiplomskega ali podiplomskega študija ali zaposlitev diplomantom. Delodajalec lahko objavi tudi
temo seminarske, diplomske, magistrske, doktorske ali druge naloge.
Pogoji uporabe določajo značilnosti uporabe spletne strani Kariernega centra Univerze v Mariboru (v
nadaljnjem besedilu: KC UM) in veljajo do preklica oziroma do izdaje novih. Novi pogoji uporabe veljajo
takoj, ko so objavljeni na spletni strani KC UM in zamenjajo obstoječe.
2. e-Karierna tržnica KC UM
E-Karierna tržnica je podstran KC UM, namenjena študentom UM, diplomantom UM ter
delodajalcem.
Pri diplomantih je za uporabo e-Karierne tržnice pogoj članstvo v Alumni UM.

2.1 Storitve e-Karierne tržnice KC UM:
Storitve se nanašajo na vse storitve, ki jih nudi spletna stran KC UM, in obsegajo:
1. Storitve, namenjene študentom UM / diplomantom UM:


vpis krajše predstavitve glede delovnih izkušenj in drugih znanj, veščin ter kompetenc, ki so
lahko aktualne za potencialnega delodajalca v bazo Kariernega centra Univerze v Mariboru,



iskanje po oglasih prostih delovnih mest, študentskih del in praks, objavah tem diplomskih,
magistrskih, doktorskih in seminarskih ter drugih nalog.



izpolnjevanje e-Kariernega načrta

2. Storitve namenjene delodajalcem:


objave prostih delovnih mest,



objave prostih študentskih del,



objave prostih praks,



objave tem diplomskih, magistrskih, doktorskih in seminarskih ter drugih nalog,



iskanje po bazi Kariernega centra Univerze v Mariboru o krajših predstavitev delovnih izkušenj
in drugih znanj, veščin in kompetenc, ki so lahko aktualne za potencialnega delodajalca, brez
da so vidni osebni podatki osebe, ki jih je navedla (v primeru interesa s strani delodajalca le-ta
sporoči interes KC UM, ki obvesti študenta oziroma diplomanta o interesu delodajalca, ta pa
se sam odloči o nadaljnjih aktivnostih).



predstavitev delodajalca na spletni strani KC UM.

2.2 Registracija v e-Karierno tržnico KC UM
Registracija v e-Karierno tržnico UM za študente UM/diplomante UM:
Študent oziroma diplomant UM se v e-Karierno tržnico registrira s svojo digitalno identiteto.
Pri registraciji zbiramo naslednje osebne podatke:


ime in priimek



telefonska številka (opcijsko)



fakulteta



Za potrditev registracije je potrebno potrditi pristopno izjavo, ki se glasi:
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S potrditvijo pristopne izjave v Karierni center Univerze v Mariboru (v nadaljevanju Karierni center UM)
soglašam in dovoljujem:
S privolitvijo se strinjam, da lahko upravljavec osebnih podatkov za namen povezovanja z delodajalci zbira in
obdeluje podatke o mojem uporabniškem imenu, ID študenta, priimku in imenu, telefonski številki (neobvezen
podatek), fakulteti vpisanega oziroma zaključenega študija, delovnih izkušnjah, znanjih in dosežkih, izobrazbi in
ostalih znanjih. To pomeni, da se vam s strani e-Karierne tržnice Kariernega centra Univerze v Mariboru na
elektronski naslov in/ali telefonsko številko posreduje informacijo, da je določen delodajalec zainteresiran za vas
na podlagi vaše osebne predstavitve.
Poleg zgoraj navedenih podatkov bomo izključno za potrebe dokazovanja osebne privolitve zbirali podatke o
naslovu spletne strani, na kateri je dana privolitev, ter vašem IP naslovu, ko ste dali privolitev, in čas privolitve
ter druga sporočila, ki nam jih boste poslali za izvrševanje vaših pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov. Za
namene spremljanja odjav in omejitev obdelave bomo zbirali datum odjave oziroma omejitve obdelave ter
elektronska sporočila, s katerimi ste bili obveščeni o odjavi in druga sporočila, povezana z izvrševanjem vaših
pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov.
Za namen statistične obdelave in poročanja za potrebe projekta bo upravljavec vaše osebne podatke obdeloval
le v anonimizirani in/ali psevdonimizirani obliki.
Zbrane osebne podatke bodo obdelovali zgolj zaposleni pri upravljavcu, ki so po funkciji oz. delovnem mestu
pooblaščeni za to.
Obdelava osebnih podatkov temelji na točki a 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Več informacij o pravicah posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pa dobite tukaj .

Za informacije o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov Univerze v Mariboru kliknite tukaj .
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naslov karierni.center@um.si pošljete sporočilo, da se želite odjaviti iz e-Karierne tržnice Kariernega centra
Univerze v Mariboru.
Osebne podatke bomo obdelovali tako dolgo, dokler ne bomo prejeli vaše zahteve za odjavo, ki samodejno
pomeni preklic privolitve. Po prejemu zahteve za odjavo ne bomo več uporabljali zbranih osebnih podatkov. Po
odjavi oziroma preklicu privolitve bomo podatke izbrisali v roku 30 dni.

V zavihku Vaš profil lahko vsak član e-Karierne tržnice poda dodatno privolitev za obdelavo svojih
osebnih podatkov:
1. Za namen obveščanja sme upravljavec zbirati in obdelovati podatke o mojem imenu in priimku,
elektronskem naslovu in telefonski številki. To pomeni, da se vam s strani Kariernega centra
Univerze v Mariboru na elektronski naslov in/ali telefonsko številko sme posredovati
informacije o dogodkih, novostih in storitvah Kariernega centra Univerze v Mariboru.
2. Za namen uporabe orodja Karierni načrt sme upravljavec zbirati in obdelovati podatke o
mojem imenu in priimku, fakulteti ter mojih ostalih osebnih podatkih, ki jih prostovoljno
vnesem v e-Karierni načrt. Podatke v e-Kariernem načrtu lahko kadarkoli spreminjam,
dopolnjujem in/ali izbrišem.

S tem, ko se študent oz. diplomant UM včlani v e-Karierno tržnico lahko uporablja vsebino spletne
podstrani e-Karierna tržnica KC UM v obsegu, ki je določen za študente oziroma diplomante. Razmerje
za uporabo vseh storitev spletne podstrani e-Karierna tržnica za študente in diplomante se vzpostavi z
vstopom študenta/diplomanta v sistem (registracijo). Študenti in diplomanti UM se lahko registrirajo
v e-Karierno tržnico KC UM s svojo digitalno identiteto UM in potrditvijo zgornje Pristopne izjave. V
kolikor diplomant nima digitalne identitete UM, jo lahko pridobi z včlanitvijo v Alumni UM.
Delodajalcem ne bomo posredovali osebnih podatkov registriranih oseb v e-Karierno tržnico.
Delodajalci imajo vpogled le v podatke, ki predstavljajo določene izkušnje in znanja (polja: Povzetek,
Delovne izkušnje, Izobrazba, Ostala znanja) posameznika, brez osebnih podatkov, ki tega posameznika
naredijo določljivega. V primeru delodajalčevega interesa po vzpostavitvi stika s tem posameznikom,
bo Karierni center Univerze v Mariboru posredoval interes delodajalca temu posamezniku, ki se nato
sam odloči o nadaljnjih aktivnostih. Glede na navedeno naj študenti oz. diplomanti UM v polja:
Povzetek, Delovne izkušnje, Izobrazba in Ostala znanja ne vpisujejo tistih podatkov, za katere ne želijo,
da so vidni delodajalcem. KC UM ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi lahko nastala, če študent oz.
diplomant UM teh podatkov ne izpusti in ga je na podlagi teh podatkov mogoče prepoznati. Študent
oz. diplomant UM ne sme pripeti kopij svojih osebnih dokumentov.
Registracija v e-Karierno tržnico KC UM za delodajalce:
Razmerje za uporabo vseh storitev spletne podstrani za delodajalca se vzpostavi z vstopom delodajalca
v sistem (registracija). Delodajalci se registrirajo z izpolnitvijo registracijskega obrazca in potrditvijo
strinjanja s temi splošnimi pogoji. V e-Karierno tržnico vstopajo s svojim uporabniškim imenom ter
geslom. Registracijski obrazec je na voljo v treh jezikih: slovenskem, angleškem in nemškem.
Pri registraciji zbiramo naslednje obvezne podatke:


Naziv organizacije



Naslov organizacije



Uporabniško ime



Regija



Tuje podjetje z enoto v Sloveniji



Dejavnost



Ime kontaktne osebe



Priimek kontaktne osebe



Elektronska pošta



Geslo

In neobvezne podatke:


Za katere študente/diplomante so zainteresirani (po fakultetah in študijskih programih)



Za študente/diplomante katerih področjih po KLASIUS so zainteresirani



Oblika sodelovanja s študenti/diplomanti



Spletna stran



Dodatno

2.3 Obveze registriranih študentov in diplomantov Univerze v Mariboru v bazo KC UM
Študenti in diplomanti UM se zavezujejo, da so vsi podatki, ki so jih vpisali v e-Karierno tržnico, točni in
so odgovorni za njihovo verodostojnost. KC UM ne odgovarja za netočne podatke študentov in
diplomantov UM.
KC UM si pridržuje pravico, da blokira dostop študentu oziroma diplomantu UM ali ga izbriše iz baze eKarierna tržnica, če ugotovi ali sumi, da je študent oziroma diplomant UM vpisal netočne podatke.
2.4 Obveznosti delodajalcev
Delodajalci se zavezujejo, da ne bodo posredovali oglasov, ki bi lahko prizadeli človekovo dostojanstvo,
spodbujali rasno, spolno ali narodnostno diskriminacijo in versko ali politično nestrpnost ter dejanja,
ki škodujejo zdravju in varnosti ljudi ali zaščiti okolja ali kulturne dediščine, žalili verska ali politična
prepričanja ali škodili interesom uporabnikov podstrani e-Karierna tržnica. V kolikor KC UM oceni, da
gre za takšen oglas, si pridružuje pravico do neobjave le-tega. V navedenem primeru KC UM ni dolžan
uporabnika o tem obvestiti ali ga zaprositi za dovoljenje.
2.5 Varstvo uporabniških imen in gesel
Uporabniška gesla delodajalcev so namenjena v uporabo osebam, ki so jim bila gesla izdana.
Delodajalec je dolžan skrbeti za geslo kot dober gospodar in ga ne sme posredovati nepooblaščeni
osebi ali kakorkoli zlorabljati.. Pridržujemo si pravico blokade gesla v primeru suma zlorabe gesla ali
kršenja splošnih pogojev uporabe s strani uporabnika - lastnika gesla. KC UM se zavezuje, da bo kot

poslovno skrivnost hranil vsa uporabniška imena, elektronske naslove in gesla delodajalcev. Z njimi
bodo ravnale le pooblaščene osebe, torej administratorji spletne strani Kariernega centra UM.
Uporabniških imen in gesel študentov in diplomantov UM KC UM ne hrani in nima dostopa do njih, saj
prijava deluje preko AAI na podlagi njihove digitalne identitete, za katero skrbi UM. KC UM se zavezuje,
da bo varoval osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. Več o varovanju
osebnih podatkov najdete tukaj.
2.6 Odjava iz e-Karierne tržnice
Vsak uporabnik e-Karierne tržnice lahko kadar koli pisno, s sporočilom na elektronski
naslov karierni.center@um.si, zahteva, da ga v 30 dneh od prejema njegove zahteve Karierni center
UM izpiše iz Karierne tržnice.
Vsak uporabnik e-Karierne tržnice lahko tudi sam prekliče s svojo pristopno izjavo in s tem izbriše svoj
račun.
3. Dostopnost
Praviloma KC UM omogoča dostop za uporabo spletne strani vse dni na leto, 24 ur na dan, razen kadar
gre za krajše prekinitve zaradi tehničnih razlogov. V primeru, da gre za daljše načrtovane prekinitve ob
večjih tehničnih posegih, bo KC UM poskrbel, da bo o motnjah obvestil uporabnike najmanj tri dni pred
začetkom del.
Zaradi varnostnih razlogov je čas vpisa podatkov v spletne obrazce omejen na 60 minut. Po preteku
tega časa se seja samodejno zaključi.
4. Cena storitev
Vse storitve za vse uporabnike spletne strani KC UM so brezplačne.
5. Prijava na dogodke KC UM
Na dogodke KC UM se študenti in diplomanti UM lahko prijavijo s svojo digitalno identiteto UM in s
potrditvijo naslednje izjave:
S prijavo na dogodek dajem privolitev za zbiranje in obdelavo svojih osebnih podatkov (ime in
priimek ter elektronski naslov) za namen organizacije in izvedbe dogodka.
To pomeni, da vas Karierni center Univerze v Mariboru sme obveščati o dogodku, na katerega ste se
prijavili ter da ste seznanjeni, da se dogodek lahko snema oziroma fotografira, in da soglašate, da se
posnetki dogodka in fotografije, posnete na dogodku, lahko uporabijo za javno objavo na spletnih
straneh Univerze v Mariboru ter socialnih omrežjih Univerze v Mariboru in Kariernega centra Univerze
v Mariboru.
Z vašimi osebnimi podatki bodo ravnali zgolj zaposleni pri upravljavcu, ki so po funkciji oz. delovnem
mestu pooblaščeni za to.
Druga zainteresirana javnost se lahko prijavi na dogodek z vpisom svojega imena in priimka ter
elektronskega naslova in potrditvijo zgornje izjave.
Uporabnik, ki je na seznamu za obveščanje po elektronski pošti, se lahko s tega seznama odjavi tako,
da na elektronski naslov karierni.center@um.si. pošlje sporočilo, da ne želi več prejemati.
6. Odgovornost KC UM
KC UM ni odgovoren za:



kakršnekoli okvare ali izgubo podatkov, ki so posledica napak programske opreme ali strojne
opreme UM, delodajalca ali študenta oziroma diplomanta;



morebitne poškodbe programske ali računalniške opreme, s katero študenti oziroma diplomanti
ali delodajalci uporabljajo spletno stran KC UM;



slabo delovanje ali nedelovanje spletne strani KC UM zaradi motenj ali nedelovanja internetnega
omrežja;



motnje delovanja spletne strani KC UM, ki so posledica višje sile;



izgubo dobička ali poslovno škodo, ki bi lahko ali je nastala kot posledica napačnega delovanja ali
nedelovanja spletne strani KC UM;



netočne podatke študentov oziroma diplomantov, ki jih le-ti vpisujejo na podstran e-Karierna
tržnica KC UM;



netočne podatke, ki jih delodajalci objavljajo na podstrani e-Karierna tržnica KC UM;



pozno, pomanjkljivo dostavo ali nedostavo elektronskih sporočil;



za škodljive posledice uporabe vsebin spletne strani KC UM, za njihovo pravilnost, točnost,
popolnost ali ažurnost;



zagotovitev odzivnosti študentov oziroma diplomantov na zaposlitvene oglase, oglase prostih
praks ter objave tem diplomskih, magistrskih, doktorskih in seminarskih nalog , ker so ti odvisni od
zahtev ter značilnosti prostega delovnega mesta, proste prakse ter teme diplomske, magistrske,
doktorske in seminarske naloge

7. Reševanje sporov
Za reševanje sporov v zvezi z uporabo spletne strani KC UM, ki jih ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno,
je krajevno pristojno sodišče v Mariboru.

