
 

Spoštovani, 

OŠ Podčetrtek Vrtec Podčetrtek za namene vzgoje in za spremljanje otrokovega 

razvoja ter napredovanja, za svetovanje in obveščanje ter za nemoten potek dela vrtca 

obdeluje osebne podatke otrok in staršev oziroma skrbnikov, v obsegu in za namen 

kot ga določa 43. člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 s sprem.) ter 16. 

členom Pravilnika o zbiranju in varstvu podatkov na področju predšolske vzgoje 

(Uradni list RS 80/2004). 

Soglasje bo veljalo za šolsko leto 2020/2021, podatki pa se bodo hranili pri svetovalni 

delavki vrtca. Ob koncu vključitve oziroma po izpolnitvi namena obdelave vrtec 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 otroka, tako, da ob posameznem namenu 

obdelave obkrožite DA. Če se s predlagano obdelavo osebnih podatkov otroka ne 

strinjate, označite možnost NE. 

 

Podatki o otroku 

Ime in priimek _______________________________________________________ 

V šolskem letu ___________________ obiskuje oddelek _____________________ 

Starš oz. zakoniti zastopnik (mati in oče) 

Ime in priimek: _____________________________________________________ 

Ime in priimek: _____________________________________________________ 

 

Soglašam:  

- da vrtec z mano komunicira preko  elektronskega naslova; DA / NE 

 

- da vrtec z mano komunicira preko telefonskega klica in sms sporočil; DA / NE 

 



- da otrok sodeluje pri dejavnostih, ki se izvajajo v skladu z letnim delovnim 

načrtom (v prostorih vrtca in izven vrtca – npr. tekmovanja, natečaji, dnevi 

dejavnosti, kulturne prireditve, abonmaji);   

 DA / NE 

- da vrtec objavi fotografije otrok iz tekmovanj ter javnih prireditev (objava na 

oglasnem mestu v vrtcu, na spletni strani vrtca, v publikaciji, v medijih);        

 DA / NE 

- da vrtec objavi sezname otrok na oglasnih deskah oddelkov za potrebe 

zbiranja podatkov;          

                      DA / NE 

- da vrtec objavi zvočne, filmske in video posnetke otrok iz tekmovanj ter javnih 

prireditev in drugih dejavnosti v okviru vrtca (na spletni strani vrtca, v medijih); 

              DA / NE 

- da vrtec organizira prevoze otrok na razne obogatitvene, nadstandardne in 

druge dejavnosti, ki se izvajajo izven prostora vrtca (avtobus, kombi, vlak);         

 DA / NE 

 

IZJAVA STARŠEV OB PREVZEMU FOTO IN VIDEO POSNETKOV 

Spodaj podpisani izjavljam in se zavezujem, da ob prejemu fotografskega in video 

materiala le-tega ne bom objavil na spletnih in socialnih omrežjih ali katerihkoli drugih 

medijih. 

 

Seznanjen/a sem, da imam pravico, da obdelavo osebnih podatkov zgoraj 

navedenega otroka kadarkoli v obdobju vključitve v vrtec omejim, spremenim ali pisno 

prekličem ter zahtevam izbris podatkov.  

 

 

Kraj: ____________________ Datum: ________________ 

 

 

Podpis staršev oz. zastopnikov: ______________________________ 

Podpis staršev oz. zastopnikov: ______________________________ 

 

 


