Na podlagi 53. člena statuta UM (Ur. 1. št. 65/2007, :;Iotut UM UPB4j ln skbJ'no z
Pravilnika o zavarovanju osebnil, in zaupnltl p\Jdatkav št, All /2006-524 JR
izdajam
določili

NAVODILO O VAROVANJU IN HRAMBI KLJUČEV TER SISTEMSKIH GESEL FILOZOFSKE
FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU

,. den

S tem navodilom se določa postopek varovanja in hrambe ključev ter uporabniških
imen in gesel za dostop do sistermke programske ln strojne opreme na Filozofski
fakulteti Univerze v Mariboru (v nadaljevanju Fakulreta) ter odgovorne osebe v tem
postopku.
Ključi

varovanih prostorov, uporabniških Imerl in gesel za dc'stop do sistemske
progromske in slrojne opreme na Fakulteti se uporobljaja in hranijo v skladu s
Pravilnikom o zavarovanlu l'sebnrh in zaupnitl podatkov št. A 11/2006-524 JR.

2.

člen

Ob nastopu delovnega razmerja no FakuJletl d,::oi(Jvec prejme
prostora, kjer se nahajo njegovo delavna meslo (Prilogo 1).

ključ

poslovnega

Dolinost delavca je, da redno zaklepa poslovni prostor, ko go zapusea. V kolikor
poslovni pros1or še dell z druQlm s\)delovcem oz, sodelovcI, moriJ poslovni prostor
zakleniti zadnji- ki ga zapu~čo.
Ključe drugih prostorov (arhivi- predavalnice ih.l.) pridobi delavec v odvisnosnostl od
dela, ki ga opravlja.
Ključe

iz: l. in 3. odstavka 1ego elena pridobi delavec od odgovorne osebe oz. ad

njega

pooblaščene osebe.

Vsoko izgubo ključa je delavec dolžon lakoj
njega pooblašc".eni osebi.

sporočili

odgovornemu delavcu oz. od

Po en izvod k,l}uco vsakega poslovnega pros/ara FakUltete se nahaja pri vratarjlJ
Fakullete.
Ko delavcu preneha delovno razmerje na Fakulteti- je dolžan ključe vrni1i odgovorni
osebi oz. od njega pooblaščeni mebi (Priloga 2).

3.

člen

Vhod '1 slavbo Fakullete odklene ln zaklene vratar: med tednlJm od ponedeljka do
pelko ob 6. uri oz, ob 21 ur) in v soboto ob 7. oz. ob 1r; liii
Ob nedeljah in prozrTIkih je Fakulteta zaprta.
Vstop v poslovne prostore Fakultete izven ,;050, določellego v l. odstavku tega
členo, je dopusten le v izrednih okolišCinall OZIromo v nujnih prirnerlh.

4.

člen

Administratorsko uporabniško ime in geslo se hrani v zop8čoleni ovojnici pri tajniku
Fakultete in se varuje kol lluradna tajnost - sHogo zolJpnO\L Uporabi se samo v
izrednih OKoliščinah oziroma nujnih primerih. Vsaka uporaba vsebine zopečalerre
ovojnice se dOkUmentira.
Delavci, ki Imojo dostop do uporabnl~kih imen in gesel za dostop do sistemske
programske in ')trajne opreme, morajo le-la varovo1i Jok(), da se z njimi ne more
s8znaniti nepooblaščena osebo.

5. člen

Ses1avni del tega navodilo 50 priloge:
P01rdilo o prejemu ključa (Priloga 1J.
Potrdilo o predaji ključa (Prilogo 2j,
Seznam v')eh zaposlenih, ki razpolagoja s kljur:i fakultete (nahaja se v tajništvu
Fakulte1e) .

6. člen

To navodilo stopi v veljavo z dnem izdojr:: lega sklepa.
Maribor, 27. 11.2007

TOlnlkF~~ ~,

Mladen KrOII~r~1. prav

I

"r!logu J

POTRDILO O PREJEMU KLJUČA

Ime in priimek
kJ;učl-e

_

posJomego/-ih prostO"Cl/-OV št.

pDJrjujern, da selT v uporabo prejel

_

_

~

Prejel: _._.

Izročil:

M:nibor,

_

_

"rirogu 2

POTRDILO O PREDAJI KLJUČA

Ime in priirr.ek

_

poslovnega/-ih prastaro/-av št.

Izročil:

Maribor,

_

_

potrjujem, do sem predal
_

ključ:J-c

"""jn

Pre;el:

_

