Spoštovani starši oz. skrbniki
Za namene vpisa in vključitve v vrtec, predšolske vzgoje otrok, za spremljanje njihovega razvoja in
napredovanja ter za nemoten potek dela vrtca obdeluje osebne podatke otrok in staršev oziroma
skrbnikov, v obsegu kot ga določa 43. člen Zakona o vrtcih (v nadaljevanju ZVrt).
Osebne podatke in dokumentacijo, na podlagi katere so/bodo bili zbrani osebni podatki, vrtec
uporablja in hrani v skladu z določili ZVrt 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 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 ZVrt in za obdelavo nekaterih osebnih podatkov,
za katere ZVrt to izrecno določa, pa potrebujemo vaše soglasje, zato vas vljudno prosimo, da
preberete »Soglasje staršev oziroma skrbnikov« in nam dovolite predlagano obdelavo osebnih
podatkov otroka, tako da pri posameznemu namenu obdelave obkrožite dano možnost. Več o
obdelavi osebnih podatkov na OŠ Solkan, Vrtec pri OŠ Solkan, lahko preberete v informacijah za
posameznike na spletni strani šole pod Temeljnimi dokumenti – GDPR.
Zavezujemo se, da bomo spoštovali vašo voljo, osebne podatke pa za v soglasju opredeljene namene
obdelovali zgolj v okviru danih soglasij. Dana soglasja lahko kadarkoli prekličete s pisno zahtevo,
poslano na naslov OŠ Solkan, Vrtec pri OŠ Solkan, Šolska ulica 25, 5250 Solkan ali na vrtec@solasolkan.si.

Urška Komel, pomočnica ravnatelja za vrtec

Marijan Kogoj, ravnatelj

SOGLASJE STARŠEV oz. SKRBNIKOV
Starš / skrbnik
______________________________________________________________________________________
(ime in priimek)
______________________________________________________________________________________
(ime in priimek otroka)
iz oddelka
__________________________________________________________________________________
se strinjam:



da vrtec z mano komunicira tudi po elektronskem naslovu:
______________________________________________



da vrtec z mano komunicira tudi po telefonu
_______________________________________________



DA
NE
da vrtec objavi in razstavi fotografije, video in zvočne posnetke
otroka v njegovih publikacijah, na njegovi spletni strani, v njegovem
glasilu, v prostorih vrtca za namen obveščanja otrok, staršev in
javnosti o dejavnosti vrtca in dogodkih v vrtcu oziroma njegovi
organizaciji
DA
NE
da vrtec objavi, v njegovem glasilu, skupinsko fotografijo oddelka, na
kateri je tudi moj otrok, ali posamična fotografija otroka iz dogodkov
življenja v vrtcu
DA
NE
da je na spletni strani vrtca, v publikaciji vrtca, lahko objavljena
skupinska fotografija oddelka, na kateri je tudi moj otrok, ali
posamična fotografija otroka iz dogodkov življenja v vrtcu, za
potrebe predstavitve vrtca pri OŠ Solkan
DA
NE
da vrtec (strokovna delavka vrtca) objavi fotografije oddelka, na
kateri je tudi moj otrok, ali posamična fotografija otroka iz dogodkov
življenja v vrtcu, za potrebe strokovnih člankov v strokovnih revijah
in člankov v lokalnih časopisih
DA
NE
da otrok lahko sodeluje pri snemanju različnih izobraževalnih,
promocijskih in drugih filmov / oddaj, ki jih občasno snema OŠ
Solkan, Vrtec pri OŠ Solkan ali oddaj, ki jih izvajajo radijske in TV hiše
DA
NE
da učenec, dijak, študent na obvezni delovni praksi fotografira ali
snema (video in zvočno) otroka in le-to uporabi zgolj in le v
študijske namene









Kraj in datum: ______________________________
Podpis starša/skrbnika:________________________

DA

št.:

DA

NE
NE

