Izjava/soglasje staršev oziroma zakonitih zastopnikov za obdelavo/objavo osebnih
podatkov učenca Glasbene šole Karol Pahor Ptuj za dobo celotnega izobraževanja na
šoli 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 –
uradno prečiščeno besedilo). 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 navedenih zakonov 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, pustite možnost DA
neoznačeno.
Podatki o učencu
Ime in priimek: __________________________, razred/oddelek

Starš oz. zakoniti zastopnik oz. skrbnik
Ime: ________________________ Priimek: ___________________________
Naslov: ____________________________________________________________
Telefon doma: ________________ DA
GSM: ______________ DA
Elektronski naslov: __________________________ DA
soglašam:
-

da se učenec udeležuje prireditev in aktivnosti, ki jih organizira šola in predstavljajo
obvezni del glasbenega vzgojno-izobraževalnega programa (razredni in javni nastopi,
javni nastopi izven šole, sodelovanje pri predstavitvah šole, gostovanja pri prijateljskih
glasbenih šolah v Sloveniji in tujini). DA

-

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). DA

-

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

-

da šola objavi fotografije učencev iz nastopov in tekmovanj ter javnih prireditev
(objava na oglasnem mestu v šoli, na spletni strani šole, v šolskih publikacijah, v
medijih). DA

-

da šola objavi zvočne, filmske in video posnetke dijakov iz nastopov in tekmovanj ter
javnih prireditev (objava na oglasnih mestih v šoli, na spletni strani šole, v šolskih
publikacijah, v medijih). DA

-

z obdelavo osebnih podatkov za zgodovinske, statistične in znanstveno-raziskovalne
namene in objavo rezultatov te obdelave v neanonimizirani obliki (objava seznamov
učencev v Šolski kroniki in Poročilu o delu ter na spletni strani šole).

Seznanjen/a sem, da imam pravico dano privolitev za obdelavo osebnih podatkov zgoraj
navedenega učenca kadarkoli v obdobju izobraževanja na Glasbeni šoli Karol Pahor Ptuj
spremeniti in preklicati.

Ptuj, ____________________
Podpis staršev oz. zastopnikov: ______________________________

