OŠ ŠEMPETER V SAV. DOL.
Šolska ulica 2
3311 ŠEMPETER V SAV. DOL.
Tel.: 03 / 703 20 50
E. naslov: o-bjsempeter.ce@guest.arnes.si

SOGLASJE STARŠEV/ZAKONITIH ZASTOPNIKOV ZA UPORABO OSEBNIH PODATKOV
Spodaj podpisani starš/zakoniti zastopnik, soglašam:
-

da šola za namene komuniciranja uporabi podatke, ki ste jih navedli v obrazcu Zbiranje
osebnih podatkov
DA / NE

-

s fotografiranjem in snemanjem otroka pri šolskem delu, na dnevih dejavnosti, prireditvah
DA / NE

-

da šola javno objavi in razstavi fotografije, video in zvočne posnetke otroka, ki po svoji
naravi ne posegajo v zasebnost otroka, v šolskih publikacijah, na šolski spletni strani, v
prostorih šole in v javnih medijih za namen obveščanja učencev in javnosti o šolskih
dogodkih in učnem procesu
DA / NE

-

da šola javno objavi in razstavi priznanja, nagrade in rezultate otroka, dosežene na
tekmovanjih v zvezi s šolskim delom, v šolskih publikacijah, na šolski spletni strani, v
prostorih šole in v javnih medijih za namen obveščanja učencev in javnosti o učnem
procesu in dosežkih učencev šole
DA / NE

-

da šola javno objavi likovna, literarna in druga dela otroka, ki po svoji naravi ne posegajo v
zasebnost otroka, v šolskih publikacijah, na šolski spletni strani, v prostorih šole in v javnih
medijih za namen obveščanja učencev in javnosti o učnem procesu in dosežkih učencev
šole in da jih pošilja na razpisane natečaje izven šole
DA / NE

-

da je v šolskih publikacijah, na šolski spletni strani, v prostorih šole in v javnih medijih lahko
objavljena skupinska fotografija oddelka, na kateri je tudi moj otrok, ali posamična
fotografija otroka iz dogodkov življenja in dela v šoli, za potrebe predstavitve šole
DA / NE

-

da lahko otrok sodeluje pri izvajanju različnih anonimnih anket in raziskav, ki ne zahtevajo
podpisovanja oziroma navajanja osebnega imena, letnika, oddelka ipd. in določljivost
učenca omogočajo le eventualno in le v primeru specifičnih raziskav mnenj
DA / NE

-

da se izvedejo imenske šolske ankete in podatki uporabijo za namen izboljšanja učnih
procesov, izboljšanja organizacije dela ter internih analiz
DA / NE

-

z nastopanjem učenca na javnih prireditvah in sodelovanjem v delavnicah na predstavitvah
šole
DA / NE

-

da otrok lahko sodeluje pri snemanju različnih izobraževalnih, promocijskih in drugih filmov
/oddaj, ki jih posname šola ali oddaj, ki jih izvajajo radijske in TV hiše
DA / NE

-

da učitelj za potrebe svojega izobraževanja uporablja fotografije, avdio-video posnetke ter
izdelke učenca, ki nastanejo pri pouku in ostalih dejavnosti
DA / NE

-

da se otroku v šoli po potrebi nudi učna pomoč v okviru javnih del

DA / NE
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-

da se otroku po potrebi nudi individualna ali skupinska pomoč ali/in svetovanje

DA / NE

-

da se potrebne osebne podatke otroka vsebovane v zbirkah osebnih podatkov učencev , ki
jih šola vodi na podlagi zakona, uporabi za potrebe uveljavljanja oz. priznavanja
posameznih pravic učencu (pravica do subvencioniranja šole v naravi oz. drugih plačljivih
dejavnosti, pridobitev različnih statusov v skladu z drugimi predpisi, itd.)
DA / NE

-

da se potrebni osebni podatki otroka vsebovani v zbirkah osebnih podatkov učencev, ki jih
šola vodi na podlagi zakona, posredujejo zunanjemu organizatorju/izvajalcu v državi za
namen izvedbe dejavnosti, ki so opredeljene v Letnem delovnem načrtu OŠ Šempeter (npr.
projekta, delavnice, srečanja, izmenjave učencev, tekmovanja, natečaja, šole v naravi,
sistematskega zdravniškega ali zobozdravstvenega pregleda). Podatki se hranijo največ do
zaključka dejavnosti.
DA / NE

Seznanjen/a sem, da imam pravico dano privolitev za uporabo osebnih podatkov otroka na osnovi
soglasja staršev/zakonitega zastopnika kadarkoli tekom šolanja omejiti, spremeniti ali pisno
preklicati ter zahtevati izbris podatkov. Sem ne sodijo osebni podatki, ki smo jih dolžni voditi, ker
nam tako veleva zakon ali jih vodimo zaradi izvrševanja pogodbenega odnosa oz. zakonitega
interesa, ki ga imamo.
Če menite, da so bile pravice pri obdelavi osebnih podatkov kršene, imate pravico do pritožbe oz.
prijave pri Informacijskem pooblaščencu.

Kraj: ________________________________________ Datum: _____________________________

Podpis staršev oz. zakonitih zastopnikov: _______________________________________________

