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Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični
Šentvid pri Stični 46
1296 Šentvid pri Stični
Tel.: 01 78 87 802
E-pošta: info@osferdavesela.si
_____________________________________________________________________________________________________________

Na podlagi 3. člena Pravil o varovanju osebnih podatkov v Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični
podpisani/a:_________________________________________________________________________,
naslov:_______________________________________________________ (ime, priimek in naslov staršev oz.
zakonitih zastopnikov učenca-ke)
podajam
SOGLASJE O ZBIRANJU IN OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV,
da Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti uporablja in
v okviru svojih dejavnosti objavlja naslednje podatke, ki po naravi, vsebini ali namenu ne posegajo v zasebnost
učencev:








seznami učencev po oddelkih (objava na oglasnem mestu v šoli);
podatki o kandidatih za nacionalno preverjanje znanja (objava seznamov na oglasnem mestu v šoli);
dosežki učencev na tekmovanjih v znanju in na športnih tekmovanjih (objava na oglasnih mestih v šoli, na
spletni strani šole, šolskem glasilu, v medijih);
skupinske fotografije učencev (objava na spletni strani šole, na oglasnem mestu, javnih tiskanih in elektronskih
medijih) in fotografije generacije 9. razreda (objava na spletni strani šole in javnih tiskanih in elektronskih
medijih);
fotografije učencev, ki se udeležijo šolskih in obšolskih dejavnosti (objavljeno na oglasnem mestu v šoli, na
spletni strani šole, javnih tiskanih in elektronskih medijih);
zvočni ali videoposnetki učencev, ki nastopajo na javnih prireditvah (oglasna mesta v šoli, šolskem glasilu, v
medijih);
razstave izdelkov učencev (razstavni prostori v šoli, galerijah).

Podpisani ___________________________________________________zakoniti zastopnik učenke/učenca:
________________________________________________________ (vpišite ime in priimek učenke/učenca)
sem seznanjen in soglašam:
- da se bodo tako zbrani osebni podatki, ki po vsebini in namenu ne posegajo bistveno v zasebnost
posameznika, v skladu z določili Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkovna področju
osnovnošolskega izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/04, 76/08), uporabljali le za dosego zgoraj zapisanega
namena;
- s pravico do vpogleda, predpisovanja in kopiranja tako zbranih osebnih podatkov;
- da se bodo tako zbrani osebni podatki lahko posredovali samo tistim drugim uporabnikom, ki jim to dovoljuje
zakon, vsem ostalim pa samo na podlagi mojega pisnega soglasja;
- s pravico do vpogleda, komu so bili tako zbrani osebni podatki posredovani;
- da bodo vsi tako zbrani osebni podatki izbrisani najkasneje eno leto po otrokovem izstopu iz šole oz. da bodo
lahko podatki ohranjeni v skladu z zakonom, ki ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhive
ter v skladu s pisnimi strokovnimi navodili pristojnega arhiva za odbiranje arhivskega gradiva, posredovani
tudi pristojnemu arhivu;
- s pravico, da lahko soglasje kadarkoli prekličem.
Datum: _____________________

Podpis staršev oz. zakonitih zastopnikov:
____________________________________________

