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Datum: 6. 9. 2018 

 

 

 

Spoštovani, 

 

Osnovna šola Franceta Bevka za namene izobraževanja in izpopolnjevanja učencev, za spremljanje 

njihovega razvoja in napredovanja ter za nemoten potek dela šola obdeluje osebne podatke učencev in 

staršev oziroma skrbnikov, v obsegu kot ga določa 95. člen Zakona o osnovni šoli (ZOsn).  

 

Osebne podatke in dokumentacijo, na podlagi katere so bili oz. bodo zbrani osebni podatki, šola uporablja 

in hrani v skladu z določili ZOsn in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov le toliko časa, dokler je to 

potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in uporabljali. 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 ZOsn in za obdelavo nekaterih osebnih podatkov, za 

katere ZOsn to izrecno določa, pa potrebujemo vašo privolitev, zato vas vljudno prosimo, da preberete 

spodnjo privolitev »Privolitev staršev oziroma skrbnikov« in nam dovolite predlagano obdelavo osebnih 

podatkov učenca, tako da pri posameznemu namenu obdelave obkrožite DA. Če se s predlagano obdelavo 

osebnih podatkov učenca ne strinjate, pustite možnost DA neoznačeno. Več o obdelavi osebnih podatkov 

lahko preberete v informacijah za posameznike na spletni strani šole (http://www.francebevk.si/) 

 

Zavezujemo se, da bomo spoštovali vašo voljo, osebne podatke pa za v soglasju opredeljene namene 

obdelovali zgolj v okviru danih privolitev. Dane privolitve lahko kadarkoli prekličete s pisno zahtevo, 

poslano na naslov Osnovna šola Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1, Ljubljana. 

 

 

Barbara Kampjut,  

ravnateljica 
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PRIVOLITEV STARŠEV/SKRBNIKOV O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV  

v času šolanja otroka na OŠ Franceta Bevka oz. do preklica 

 

 

Starši/skrbniki ___________________________________________________________ učenca/učenke  
                                         (ime in priimek)                                                                                             

_______________________________________________, ki je v šolskem letu _________________________ 
                                         (ime in priimek)                                        

vključen/a v ___________ razred dajem prostovoljno, ozaveščeno in nedvoumno privolitev Osnovni šoli Franceta Bevka,  

 

 

 da z mano komunicira tudi po elektronskem naslovu: (podatki pridobljeni z obrazcem iz Lopolisa);  DA  
 

 da z mano komunicira tudi po telefonu : (podatki pridobljeni z obrazcem iz Lopolisa)    DA 
 

 da lahko uporablja elektronski naslov učenca za namen dela v šoli;      DA 
 

 da objavi in razstavi fotografije, video in zvočne posnetke učenca v šolskih publikacijah, na šolski spletni strani, v prostorih 
šole za namen obveščanja učencev in javnosti o šolskih dogodkih in učnem procesu;    DA  

  

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

 

 da obdeluje osebne podatke pri izvajanju anket in raziskav s področja vzgoje in izobraževanja, ki ne zahtevajo podpisovanja;
               DA  

 

 da obdeluje podatke za namen pošiljanja učenčevih izdelkov na različne natečaje, festivale idr. organizirane akcije za 
osnovnošolske učence;          DA 

 
•    da šola za namen sodelovanja z zunanjima institucijama CŠOD in Zdravstveni dom navedenima posreduje podatke skladne z 

zakonodajo;            DA 
 
 
 
Osebni podatki iz prejšnjih odstavkov, ki jih bo šola javno predstavila, po naravi, vsebini in namenu ne posegajo bistveno v 
zasebnost posameznika, v skladu z določili Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/04, 76/08). 
 
Potrjujem, da sem bil seznanjen,  
-  da bo šola podatke, posnetke in drugo hranila skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ter zbiranje in 
varstvo osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja; 
- se po izpolnitvi namena obdelave osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi 
zakona, ki ureja arhivsko gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma če zakon za posamezne vrste osebnih 
podatkov ne določa drugače; 
- z obstojem pravice, da se od upravljavca lahko zahtevajo dostop, do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih 
podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki in obstojem pravice do 
ugovora obdelavi in do prenosljivosti obdelave ter pravico, da lahko privolitev kadarkoli prekličem. 
 
 
 
 
Kraj in datum: ____________________    Podpis starša/skrbnika: _________________________ 


