Izjava/soglasje staršev oziroma zakonitih zastopnikov za obdelavo/objavo osebnih podatkov učenca
________________________________ (ime in priimek) za dobo celotnega izobraževanja na šoli do preklica
Spoštovani!
Osnovna šola Hudinja za namene izobraževanja in izpolnjevanja učencev za spremljanje njihovega razvoja in
napredovanja, za svetovanje in obveščanje ter za nemoten potek dela šole obdeluje osebne podatke učencev
in staršev oziroma skrbnikov, v obsegu in za namen kot ga določajo 95., 96. in 97. člen Zakona o osnovni šoli
(Uradni list RS, št. 81/06 s sprem.). Ob koncu izobraževanja oziroma po izpolnitvi namena obdelave šola
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 učenca,
tako, da ob posameznem namenu obdelave obkrožite DA. Če se s predlagano obdelavo osebnih podatkov
učenca ne strinjate, označite možnost NE.
Podpisani starši oziroma zakoniti zastopnik soglašam:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

da šola z mano komunicira tudi po telefonu
da šola z mano komunicira tudi po elektronskem naslovu
da šola objavi sezname učencev (objava na oglasnem mestu v šoli in v šolskem glasilu)
da učenec sodeluje pri dejavnostih razširjenega programa, ki se izvajajo v skladu z letnim
delovnim načrtom (v prostorih šole in izven šole – npr. tekmovanja, natečaji, dnevi
dejavnosti, kulturne prireditve …)
da šola objavi dosežke učencev na tekmovanjih (objava na oglasnih mestih v šoli, na spletni
strani šole, v šolskih publikacijah, v medijih)
da šola objavi fotografije učencev iz tekmovanj ter javnih prireditev (objava na oglasnem
mestu v šoli, na spletni strani šole, v šolskih publikacijah, v medijih)
da šola objavi zvočne, filmske in video posnetke učencev iz tekmovanj ter javnih prireditev
(na spletni strani šole, v medijih).
da šola objavi likovne, literarne, tehnične in druge izdelke učencev (objava na oglasnem
mestu v šoli, na spletni strani šole, v šolskih publikacijah, v medijih)
da šola organizira prevoze učencev na razne nadstandardne in druge dejavnosti, ki se
izvajajo izven prostora šole (avtobus, kombi, vlak)
da učenec po potrebi obiskuje dopolnilni in/ali dodatni pouk
da se učencu v šoli po potrebi nudi učna pomoč v okviru javnih del
da se učencu v šoli po potrebi nudi individualna ali skupinska učna pomoč
da se učencu v šoli po potrebi nudi svetovanje v šolski svetovalni službi
da učenec lahko sodeluje pri izvajanju različnih anonimnih anket, ki ne zahtevajo
podpisovanja oziroma navajanja osebnega imena, oddelka ipd. in določljivost učenca
omogočajo le eventualno in le v primeru specifičnih raziskav mnenj (šolska prehrana, …) ter
da učenec sodeluje v raziskavah, ki se nanašajo na vzgojno-izobraževalno delo
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Seznanjen/a sem, da imam pravico dano privolitev za obdelavo osebnih podatkov zgoraj navedenega učenca
kadarkoli v obdobju izobraževanja na Osnovni šoli Hudinja omejiti, spremeniti ali preklicati ter zahtevati izbris
podatkov.
Kraj: ___________________________

Datum: ____________________________

Ime in priimek staršev oz. zastopnikov (tiskano): ________________________________________________
Podpis staršev oz. zastopnikov: ______________________________________________________________

