
IZJAVA	  O	  VAROVANJU	  INFORMACIJ	  IN	  OSEBNIH	  PODATKOV	  
	  
	  
(1)	  Marko	  Vrtovec,	  s.p.	  (v	  nadaljevanju	  organizator)	  kot	  upravljalec	  osebnih	  podatkov	  spoštuje	  zasebnost	  
uporabnikov	  in	  se	  zavezuje,	  da	  bo	  z	  osebnimi	  podatki	  ravnal	  skrbno	  in	  jih	  varoval	  ter	  obdeloval	  v	  skladu	  z	  Zakonom	  
o	  varstvu	  osebnih	  podatkov.	  
(2)	  Organizator	  bo	  podatke,	  zbrane	  s	  tem	  vprašalnikom,	  hranil	  in	  obdeloval	  izključno	  za	  namen	  statističnih	  analiz,	  
kot	  so:	  izboljšave	  slovenskih	  norm	  vprašalnika,	  raziskave	  soodvisnosti	  spremenljivk,	  grupiranje,	  faktorizacija,	  
profiliranje	  in	  podobne	  obdelave	  agregiranih	  podatkov	  ter	  za	  druge	  namene,	  povezane	  z	  znanstvenim	  preučevanjem	  
osebnostnih	  lastnosti	  in	  vedenja	  na	  spletu.	  
(3)	  Bazo	  elektronskih	  naslovov	  bo	  organizator	  hranil	  ločeno	  od	  ostalih	  podatkov,	  s	  čemer	  bo	  zagotovil	  anonimnost	  
odgovorov.	  Uporabljal	  jo	  bo	  izključno	  za	  obveščanje	  o	  rezultatih	  vprašalnika	  in	  za	  občasno	  obveščanje	  o	  novih	  
vprašalnikih,	  programih,	  delavnicah	  in	  podobenem;	  ki	  jih	  organizira	  ali	  izvaja	  organizator	  in	  družbe,	  ki	  so	  v	  lasti	  
organizatorja	  ali	  z	  njim	  drugače	  lastniško	  povezane.	  	  
(4)	  Brez	  izrecne	  privolitve	  sodelujočih	  v	  vprašalniku	  (v	  nadaljevanju	  udeleženec),	  organizator	  zbranih	  podatkov	  
udeležencev	  ne	  bo	  posredoval	  tretji	  osebi	  ali	  jih	  uporabil	  v	  druge	  namene	  kot	  izključno	  za	  potrebe,	  navedene	  v	  
drugem	  in	  tretjem	  odstavku.	  
(5)	  Organizator	  ne	  prevzema	  nobene	  odgovornosti	  za	  zaščito	  podatkov	  na	  spletnih	  straneh,	  ki	  niso	  last	  organizatorja	  
in	  do	  katerih	  vodijo	  povezave	  na	  FB	  profilu	  organizatorja,	  na	  LinkedIn	  profilu	  organizatorja	  ali	  spletnih	  straneh	  
organizatorja,	  niti	  ne	  prevzema	  odgovornosti	  za	  morebitne	  napake,	  ki	  se	  lahko	  pojavijo	  ob	  posredovanju	  napačnih	  ali	  
lažnih	  podatkov	  s	  strani	  udeležencev.	  
(6)	  Udeleženec	  organizatorju	  kot	  upravljavcu	  zbirke	  osebnih	  podatkov	  dovoljuje,	  da	  do	  preklica	  udeleženca	  oziroma	  
do	  izpolnitve	  namena	  obdelave	  podatkov	  vodi,	  vzdržuje	  in	  obdeluje	  zbirko	  posredovanih	  osebnih	  podatkov	  v	  skladu	  
z	  Zakonom	  o	  varovanju	  osebnih	  podatkov	  (Ul	  RS	  št.	  86/04	  in	  67/07).	  
(7)	  Osebni	  podatki	  v	  zbirki	  osebnih	  podatkov	  udeležencev	  in	  namen	  njihovega	  zbiranja,	  obdelave,	  shranjevanja	  in	  
uporabe:	  
-‐	  odgovori	  na	  44	  vprašanj	  o	  osebnih	  lastnostih:	  za	  določanje	  petih	  dimenzij	  osebnosti	  udeleženca,	  
-‐	  spol,	  starost,	  dokončana	  stopnja	  izobrazbe,	  tip	  kraja,	  zaposlitveni	  status,	  zakonski	  status,	  bivanje,	  osebni	  dohodek	  
in	  neobvezna	  vprašanja:	  za	  ugotavljanje	  splošnih	  povezav	  med	  socio-‐demografskimi	  podatki	  in	  osebnostjo,	  
-‐	  veljaven	  elektronski	  naslov	  (e-‐naslov):	  za	  obveščanje	  udeležencev	  o	  rezultatu	  in	  obveščanje	  o	  novih	  vprašalnikih	  in	  
storitvah,	  ki	  jih	  organizira	  ali	  izvaja	  organizator	  in	  družbe,	  ki	  so	  z	  njim	  lastniško	  povezane,	  
	  (8)	  V	  času	  upravljanja	  osebnih	  podatkov	  ima	  vsak	  posamezni	  udeleženec	  možnost	  vpogleda,	  prepisa,	  kopiranja,	  
dopolnitve,	  popravka,	  blokiranja	  in	  izbrisa	  osebnih	  podatkov	  v	  zbirki	  osebnih	  podatkov,	  skladno	  z	  veljavnimi	  
predpisi.	  
(9)	  Podatke	  hranimo	  v	  računalniški	  obliki.	  Po	  prenehanju	  potrebe	  po	  vodenju	  podatkov	  ali	  na	  podlagi	  zahtevka	  
kandidata	  se	  podatki	  izbrišejo.	  
(10)	  Uporabnika	  podatkov	  sta:	  	  direktor	  družbe	  ter	  strokovni	  sodelavec,	  ki	  statistično	  obdeluje	  podatke.	  
(11)	  S	  tem,	  ko	  udeleženec	  potrdi	  /	  odkljuka	  ustrezno	  okence	  pri	  vprašanju	  “Izjavljam,	  da	  sem	  seznanjen	  z	  IZJAVO	  O	  
VAROVANJU	  INFORMACIJ	  IN	  OSEBNIH	  PODATKOV.	  Strinjam	  se,	  da	  na	  podlagi	  8.	  člena	  ZVOP-‐1,	  izvajalec	  raziskave	  v	  
tem	  vprašalniku	  zbrane	  podatke	  anonimizirano	  hrani	  in	  uporablja	  za	  namen	  statističnih	  analiz,	  profiliranja	  in	  drugih	  
obdelav	  agregiranih	  podatkov“,	  udeleženec	  soglaša	  s	  hranjenjem	  zbranih	  podatkov	  pri	  izvajalcu	  pod	  pogoji,	  ki	  jih	  
opredeljuje	  ta	  IZJAVA.	  
(12)	  S	  sodelovanjem	  v	  vprašalniku	  udeleženec	  izjavlja,	  da	  razume,	  da	  vprašalnik	  BFI	  ni	  klinični	  oziroma	  
psihodiagnostični	  instrument,	  ampak	  da	  gre	  za	  izobraževalni	  instrument,	  ki	  identificira	  posameznikov	  tip	  osebnosti.	  
Udeleženec	  razume,	  da	  je	  rezultat	  v	  popolnosti	  odvisen	  od	  udeleženčeve	  samoocene.	  Udeleženec	  se	  strinja,	  da	  avtor	  
vprašalnika	  oziroma	  organizator	  ni	  odgovoren	  za	  nepooblaščeno	  rabo	  ali	  zlorabo	  instrumenta	  ali	  rezultatov.	  
	  (13)	  Organizator	  si	  pridržuje	  pravico	  do	  dopolnitev	  in	  sprememb	  vprašalnika	  in	  pogojev	  uporabe,	  če	  tako	  zahtevajo	  
vzroki	  strokovne,	  pravne,	  tehnične	  ali	  komercialne	  narave	  ali	  vzroki	  na	  strani	  javnosti	  oziroma	  zainteresiranih	  
skupin.	  
(14)	  O	  morebitnih	  spremembah	  vprašalnika	  in	  pravil	  bo	  organizator	  udeležence	  po	  potrebi	  obveščal	  z	  e-‐poštnimi	  
sporočili.	  
(15)	  Za	  preklic	  dovoljenja	  za	  hranjenje	  podatkov,	  vprašanja	  o	  zaupnosti	  in	  uporabi	  podatkov	  oziroma	  željo	  po	  
dodatnih	  informacijah	  v	  zvezi	  z	  vprašalnikom	  naslovite	  na	  elektronski	  naslov	  “osebnostne.lastnosti(at)gmail.com”	  
	  	  

V	  Ljubljani,	  10.	  1.	  2018	  
Marko	  Vrtovec,	  
direktor	  družbe	  


