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OBVESTILO KANDIDATOM POKLICNE MATURE  
GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV  

(14. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov)  
 
 
 

• Upravljavec zbirke osebnih podatkov: 
Državni izpitni center, Kajuhova ul. 32U, 1000 Ljubljana; 
Telefon: 01 548 46 00, 
Elektronska pošta: info@ric.si  
 

• Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:  
Telefon: 01 548 46 11;  
Elektronska pošta: dpo@ric.si 
 

• Namen obdelave osebnih podatkov: 
Državni izpitni center na podlagi Zakona o maturi zbira osebne podatke za namene  izvedbe in 
analize poklicne mature, priprave gradiva in izvedbe izpitov za kandidate s posebnimi 
potrebami, izvedbe vpisa v višje in visoko šolstvo ter spremljanja kakovosti mature.  
 

• Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:  
Državni izpitni center zbira podatke na podlagi 55. člen Zakona o maturi. 
 

• Vrste zadevnih osebnih podatkov: 
Na podlagi 55. člena Zakona o maturi Državni izpitni center o kandidatih poklicne mature 
obdeluje naslednje podatke:  

- ime in priimek kandidata, spol, datum, kraj, občina in država rojstva, 
prebivališče, enotna matična številka občana, predhodna izobrazba; 

- splošni učni uspeh v 3. in 4. letniku ter uspeh pri maturitetnih predmetih v 3. 
in 4. letniku oziroma poklicnem tečaju; 

- točkovna ocena, ocena maturitetnih predmetov in splošni uspeh pri poklicni 
maturi. 

 Za kandidate s posebnimi potrebami in kandidate, ki opravljajo maturo v dveh delih zbirka 
dodatno obsega še: 

- program vzgoje in izobraževanja v katerega je bil kandidat vključen; 
- strokovno mnenje komisije o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami o vrsti 

in stopnji otrokove motnje oz pomanjkljivosti; 
- zdravniška potrdila na podlagi katerih se odloča, ali lahko kandidat opravlja 

maturo v dveh delih;  
- številka odločbe o usmeritvi; 
- odobrene prilagoditve opravljanja izpita. 
-  

• Informacije o viru osebnih podatkov in ali izvirajo iz javno dostopnih virov:  
Vse osebne podatke smo pridobili od organizacije, na kateri se je kandidat prijavil k 
opravljanju splošne mature.  
 

• Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: 
Podatki, ki jih obdelujemo na podlagi Zakona o maturi, se posredujejo organizacijam, ki 
izvajajo poklicno maturo, ministrstvu, pristojnemu za šolstvo, univerzam in visokošolskim 
zavodom za izvedbo in analizo mature ter izvedbo vpisa v višje in visoko šolstvo ter SURS-u. 
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• Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:  

Ni prenosa. 
 

• Obdobje hrambe osebnih podatkov:  
Osebni podatki, ki jih hranimo na podlagi 55. člena Zakona o maturi, se hranijo trajno.  

 
• Informacije o obstoju pravic posameznika:  

Če želite pridobiti podatke o obdelavah vaših osebnih podatkov, ki jih zbiramo na podlagi 
Zakona o maturi, jih lahko zahtevate z uresničitvijo pravice do dostopa. Poleg tega vam 
Državni izpitni center omogoča tudi uresničevanje pravice do popravka (npr. če ugotovite, 
da vaši osebni podatki niso točni). 
 

• Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:  
Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, 
e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si). 

 
 

Državni izpitni center 
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