Osnovna šola Ribnica na Pohorju
Enota Vrtec pri osnovni šoli
Ribnica na Pohorju 29
2364 Ribnica na Pohorju

Izjava/soglasje staršev oziroma zakonitih zastopnikov za obdelavo/objavo osebnih podatkov
otroka ___________________ za celotno obdobje izvrševanja predšolske vzgoje do preklica.
Spoštovani,
Vrtec Ribnica na Pohorju za namene izobraževanja in izpolnjevanja otrok za spremljanje
njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje ter za nemoten potek dela
vrtca obdeluje osebne podatke otrok in staršev oziroma skrbnikov, v obsegu in za namen kot
ga določa 43. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 s sprem.). Ob koncu
izobraževanja oziroma po izpolnitvi namena obdelave vrtec osebne podatke izbriše oziroma
uniči v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov, razen podatkov, ki se hranijo
trajno oziroma so del arhivskega gradiva.
Za obdelavo osebnih podatkov izven namenov iz navedenega zakona pa potrebujemo vašo
privolitev, zato vas vljudno prosimo, da preberete spodnjo izjavo in nam dovolite predlagano
obdelavo osebnih podatkov otroka, tako, da ob posameznem namenu obdelave obkrožite
DA. Če se s predlagano obdelavo osebnih podatkov otroka ne strinjate, označite možnost NE.
Podatki o otroku
Ime: __________________________
Priimek: __________________________
Datum rojstva: __________________
Naslov bivališča: __________________________ Pošta: ____________________________
V šolskem letu ___________ obiskujem program/oddelek ____________________________
Starš oz. zakoniti zastopnik
Mati: Ime: ________________________ Priimek: ___________________________
Naslov: ____________________________________________________________
Telefon doma: ________________ GSM: ______________,
e-mail: _____________
Oče: Ime: ________________________
Priimek: __________________________
Naslov: ______________________________________________________________
Telefon doma: ________________ GSM: _____________
e-mail: _______________________
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soglašam:
-

da vrtec pridobi mojo davčno številko, ki se glasi ______________, z namenom
neplačevanja obveznosti in na podlagi tega izvede ustrezne postopke v zvezi s tem.
DA / NE

-

da šola objavi sezname otrok (objava na oglasnem mestu v vrtcu, publikacije, kronike
in drugih javnih publikacijah); DA / NE

-

da vrtec posreduje sezname in podatke otrok zunanjim organizacijam, ki izvajajo
dnevne dejavnosti v okviru vrtčevskih dejavnosti (prevozniki, železnice, muzeji,
turistične agencije);
DA / NE

-

da vrtec organizira prevoze otrok z namenom izvajanja programa iz letnega delovnega
načrta vrtca in oddelka (avtobus, kombi, vlak); DA / NE

-

da šola objavi fotografije otrok – priložnostno fotografiranje (javne prireditve,
izvajanje vrtčevskih dejavnosti, skupinsko fotografiranje) (objava na oglasnem mestu
v vrtcu, na spletni strani vrtca, v publikacijah, v medijih);
DA / NE

-

da vrtec objavi zvočne, filmske in video posnetke otrok iz javnih prireditev (na spletni
strani vrtca, v medijih). DA / NE

Seznanjen/a sem, da imam pravico dano privolitev za obdelavo osebnih podatkov zgoraj
navedenega otroka kadarkoli v obdobju izvrševanja predšolske vzgoje v _______________
omejiti, spremeniti ali pisno preklicati ter zahtevati izbris podatkov.

Kraj: ____________________

Datum: ________________

Podpis staršev oz. zastopnikov: ______________________________
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