
 

 

 

 
 

 

Izjava/soglasje staršev oziroma zakonitih zastopnikov za obdelavo/objavo osebnih podatkov učenca 

Glasbene šole Slovenska Konjice za dobo celotnega izobraževanja na šoli do preklica 

 

Spoštovani, 

 

Glasbena šola Slovenske Konjice za namene izobraževanja in izpopolnjevanja 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 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. 

 

SOGLASJE O OBDELAVI, ZBIRANJU IN OBJAVI OSEBNIH PODATKOV 
 
 

Podpisani oče/mati/skrbnik,___________________________________________________________                                                                                            

(ime in priimek, naslov bivališča starša oz. skrbnika)  

  

otroka/učenca_________________________________ iz razreda_____________________________ 

 

soglašam: 

 z občasnim fotografiranjem otroka na različnih dogodkih, kot so nastopi, tekmovanja, prireditve, 
izleti in arhiviranju le teh, kot je opredeljeno po zakonu.   DA 
 

  

 

GLASBENA ŠOLA 

Slovenske Konjice 

Tattenbachova ulica 1a, 3210 Slovenske Konjice 

tel.: 03 759 39 03  I  fax: 03 759 39 04 

e-mail: gs.slovenske-konjice@guest.arnes.si 

spletna stran: www.gsslovenskekonjice.si 

 



 

 

 

 
 

 z objavo fotografij v publikacijah zavoda, na oglasnih deskah v zavodu in izven njega.   DA 
 

 z objavo fotografij na spletnih straneh zavoda (uradna spletna stran, Facebook stran,  itd.). DA 
 

 z video snemanjem otroka na dogodkih, kot so nastopi, tekmovanja, prireditve in hrambi posnetkov, 
ter objavi posnetkov za namene predstavitve dejavnosti zavoda v javnosti, kot je opredeljeno po 
zakonu.  DA 
 

 z objavo otrokovih rezultatov na tekmovanjih na oglasni deski in v publikaciji zavoda (kadar otrok 
tekmuje v imenu zavoda).  DA 
 

 z objavo otrokovih rezultatov na tekmovanjih na spletnih straneh zavoda (kadar otrok tekmuje v 
imenu zavoda).  DA 
 

 z objavo imena in priimka otroka na različnih seznamih, kadar gre za organizacijo in vodenje vzgojno 
izobraževalnega procesa (seznami na oglasnih prostorih v zavodu, Letnem delovnem načrtu, 
Publikacija šole, Programi in koncertni listi, Zborniki, itd.).  DA 

 

 z uporabo elektronskega naslova za namene obveščanja in boljše komunikacije. Elektronski naslov je 
vpisan na Vpisnem listu otroka v Glasbeno šolo ali podan tajništvu šole na drug dokazljiv način.  DA 
 

 z uporabo telefonske številke, za namene obveščanja in boljše komunikacije. Telefonska številka je 
vpisana na Vpisnem listu otroka v Glasbeno šolo ali podana tajništvu šole na drug dokazljiv način.  DA 

 

 

Seznanjen/a sem, da imam pravico dano privolitev za obdelavo osebnih podatkov zgoraj navedenega učenca 

kadarkoli v obdobju izobraževanja na Glasbeni šoli Slovenske Konjice omejiti, spremeniti ali preklicati ter 

zahtevati izbris podatkov. 

 

Kraj in datum: ____________________ 

 

Podpis starša: _____________________ 

 

 

 

 

DŠ: 70401268  I Trr: SI56 013146030713123  I  Matična številka: 5087767  I  Šifra proračunskega uporabnika: 71315  I  Šifra dejavnosti: 85.520 


