Izjava/soglasje staršev oziroma zakonitih zastopnikov za obdelavo/objavo osebnih podatkov učenca Glasbene
šole Karol Pahor Ptuj za šolsko leto 2019/2020 do preklica
Spoštovani,
Glasbena šola Karol Pahor Ptuj 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 42. in 43. člen Zakona o glasbenih šolah (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 otroka ne strinjate,
označite možnost NE.

Podpisana
mati/skrbnica _______________________________________,
ime in priimek
naslov _____________________________________________, _________________________
ulica, hišna številka
poštna številka in kraj
in oče/skrbnik _______________________________________,
ime in priimek
naslov _____________________________________________, _________________________
ulica, hišna številka
poštna številka in kraj
Starš/zakoniti zastopnik soglašam:
•

da šola z mano komunicira tudi po elektronskem naslovu: ____________________________________,
DA / NE*
*V kolikor ste za tovrsten namen obdelave obkrožili možnost NE in tako ne soglašate s tovrstno obdelavo
osebnih podatkov, zavod z vami ne bo kontaktiral preko e-pošte, temveč se lahko z določenimi informacijami
seznanite v tajništvu zavoda oziroma vas bo zavod o njih obvestil na v zavodu običajen način.

•

da šola objavi sezname učencev z namenom izvajanja učnega procesa (objava na oglasnem mestu v šoli,
v letni publikaciji šole in drugih javnih publikacijah, v programskih listih nastopov oz. koncertov –
koncertni listi),
DA / NE*
*

V kolikor ste za tovrsten namen obdelave obkrožili možnost NE in tako ne soglašate s tovrstno
obdelavo osebnih podatkov, se lahko kot starš s tovrstnimi podatki seznanite v tajništvu zavoda.

•

da šola objavi dosežke učencev na tekmovanjih (objava na oglasnih mestih v šoli, na spletni strani šole,
v šolskih publikacijah, v medijih),
DA / NE*

*V kolikor ste za tovrsten namen obdelave obkrožili možnost NE in tako ne soglašate s tovrstno
obdelavo osebnih podatkov, se lahko s tovrstnimi podatki seznanite v tajništvu zavoda.
•
•

da šola objavi fotografije učenca v šolskih publikacijah in na šolski spletni strani za namen obveščanja
javnosti o šolskih dogodkih in učnem procesu glasbenega in plesnega izobraževanja, DA / NE*
*V kolikor ste za tovrsten namen obdelave osebnih podatkov obkrožili možnost NE in tako ne soglašate s
tovrstno obdelavo osebnih podatkov (fotografiranje in objava fotografij), upravljalec oziroma šola ne bo
fotografiral učenca, prav tako pa tudi ne bo objavljal fotografij, na katerih je učenec. Fotografije, na katerih bo
učenec, v primeru, da boste soglašali s fotografiranjem učenca (s samo objavo pa ne), bodo dostopne v
tajništvu, kjer si boste le-te lahko tudi ogledali. Šola bo sicer objavljala zgolj fotografije, ki predstavljajo
ponazoritev dejavnosti in aktivnosti šole, prav tako pa objavljene fotografije ne bodo posegale v zasebnost
učenca.

•

da učenec lahko sodeluje pri izvajanju različnih anonimnih anket, ki ne zahtevajo podpisovanja oziroma
navajanja osebnega imena, razreda, oddelka ipd. in določljivost učenca omogočajo le eventualno in le v
primeru
specifičnih
raziskav
mnenj
(šolska
prehrana,
…),
DA / NE*
*V kolikor ste pri tem namenu obdelave osebnih podatkov obkrožili možnost NE in tako ne soglašate s
tovrstno obdelavo osebnih podatkov, učenec ne bo sodeloval pri izvajanju različnih anonimnih anket.

•

da je na spletni strani šole in v šolski publikaciji lahko objavljena skupinska fotografija
razreda/letnika/oddelka
oz.
koncertnega
dogodka,
na
kateri
je
tudi
moj
otrok,
DA / NE*
*V kolikor ste za tovrsten namen obdelave osebnih podatkov obkrožili možnost NE in tako ne soglašate s
tovrstno obdelavo osebnih podatkov (fotografiranje in objava fotografij), upravljalec oziroma šola ne bo
fotografiral učenca, prav tako pa tudi ne bo objavljal fotografij, na katerih je učenec. Fotografije, na katerih bo
učenec, v primeru, da boste soglašali s fotografiranjem učenca (s samo objavo pa ne), bodo dostopne v
tajništvu, kjer si boste le-te lahko tudi ogledali.

•

da učenec lahko sodeluje pri snemanju različnih izobraževalnih, promocijskih oddajah, ki jih občasno za
zavod izvajajo radijske in TV hiše ter objave v drugih medijih.
DA / NE*
*V kolikor ste pri tem namenu obdelave osebnih podatkov obkrožili možnost NE in tako ne soglašate s
tovrstno obdelavo osebnih podatkov (zvočno in video snemanje otrok), učenec ne bo sodeloval pri snemanju
različnih izobraževalnih, promocijskih oddajah, ki jih občasno za zavod izvajajo radijske in TV hiše ter objave
v drugih medijih.

•

da šola objavi video in avdio posnetke učenca na šolski spletni strani in youtube strani (šolski kanal)
za namen obveščanja javnosti o šolskih dogodkih in učnem procesu glasbenega in plesnega
izobraževanja.
DA / NE*
*V kolikor ste za tovrsten namen obdelave osebnih podatkov obkrožili možnost NE in tako ne
soglašate s tovrstno obdelavo osebnih podatkov (snemanje in objava posnetkov), upravljalec oziroma
šola ne bo snemal učenca, prav tako pa tudi ne bo objavljal posnetkov, na katerih je učenec.
Posnetki, na katerih bo učenec, v primeru, da boste soglašali s snemanjem učenca (s samo objavo pa
ne), bodo dostopni pri strokovnem sodelavcu, kjer si boste le-te lahko tudi ogledali. Šola bo sicer
objavljala zgolj posnetke, ki predstavljajo ponazoritev dejavnosti in aktivnosti šole, prav tako pa
objavljeni posnetki ne bodo posegali v zasebnost učenca.

•

da šola lahko posreduje osebne podatke o učencu (ime in priimek, instrument in program, ki ga izvaja,
dosežki na tekmovanjih …) zunanjim izvajalcem z namenom objave rezultatov, nagrad, ki jih učenec
prejme.
DA / NE*
*V kolikor ste pri tem namenu obdelave osebnih podatkov obkrožili možnost NE in tako ne
soglašate s tovrstno obdelavo osebnih podatkov, šola ne bo posredovala osebnih podatkov učenca
zunanjim izvajalcem dejavnosti.

Soglasje/privolitev velja za tekoče/eno šolsko leto in ga je mogoče kadarkoli pisno preklicati. Preklic privolitve ne
vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.
Seznanjen/-a sem tudi s pravico, da lahko dano privolitev za obdelavo osebnih podatkov zgoraj navedenega učenca
kadarkoli v obdobju obiskovanja Glasbene šole Karol Pahor Ptuj omejim, spremenim ter zahtevam izbris podatkov.
O varstvu vaših pravic se lahko posvetujete s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. Pooblaščena oseba za
varstvo osebnih podatkov v Glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj je Primož Obreht, univ. dipl. pravnik, zaposlen v podjetju
Center za pravno pomoč d.o.o., Rimska ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica, dosegljiv na telefonski številki 082059604
oziroma elektronski pošti primoz@czpp.si. Podatki v zvezi s pooblaščeno osebo so objavljeni tudi na spletni strani
šole.
Osebni podatki, pridobljeni v zvezi z zgoraj navedenimi nameni obdelave osebnih podatkov, se bodo hranili skladno s
pozitivno zakonodajo (osebni podatki, ki se hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva), oziroma do izpolnitve
namena obdelave oziroma največ za eno šolsko leto oziroma do preklica privolitve.
Pritožbo v zvezi z osebnimi podatki oziroma v zvezi s kršitvijo osebnih podatkov lahko podate Informacijskemu
pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran:
www.ip-rs.si).

V _______, ___________________

Podpis starša/skrbnika:____________________________

Izjava je napisana v dveh izvodih, en izvod vrnete do predpisanega roka na šolo, enega obdržite.

