
 

IZJAVA/SOGLASJE STARŠEV OZIROMA ZAKONITIH ZASTOPNIKOV ZA 

OBDELAVO/OBJAVO OSEBNIH PODATKOV UČENCA GLASBENE ŠOLE SLOVENSKA 

BISTRICA ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 DO PREKLICA 

Glasbena šola Slovenska Bistrica, Ozka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica  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) ter določbe Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih 

podatkov v glasbenih šolah (UL. RS 117/2004 in spremembe). 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 navedenega zakona 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 otroka ne strinjate, označite možnost  NE.  

 

Spodaj podpisani 

Mati/skrbnica ___________________________, e-naslov ______________________,  stanujoča na 

________________________________________________________________, 

in oče/skrbnik __________________________, e-naslov  _______________________, 

stanujoč na _________________________________________________________________. 

(zadostujejo podatki zgolj enega starša ali skrbnika) 

 

Izjavljam/-va, da se ob vpisu mojega/najinega otroka ______________________, stanujočega na 

________________________________________ obvezujem/-va, da bom/bova: 

- spremembe, ki zadevajo status otroka, urejal/-a osebno ali pisno na sedežu šole Glasbena šola 

_____________, _______________________. 

- vsako odsotnost otroka učitelju ustno ali pisno opravičil/a učitelju. Za izjemne daljše odsotnosti 

otroka v primeru udeležbe šole v naravi, potovanj, daljše bolezni ali rehabilitacije po poškodbi, 

bom/bova o tem pisno obvestila učitelja in vodstvo šole 

- obveznosti iz naslova prispevka staršev za kritje materialnih stroškov bom/bova poravnala v rokih, ki 

jih določa šola. Ta prispevek se plača v devetih zaporednih mesečnih obrokih od meseca septembra do 

meseca maja v posameznem šolskem letu. Račun pošlje šola po pošti na naslov starša/skrbnika, 

navedenega v vpisnem listu otroka, do 25. tekočega meseca. Če računa do navedenega datuma ne 

bom/bova prejela, bom/bova o tem obvestila šolo do 30. v mesecu v tajništvo šole na telefonsko 

številko 02 818 11 09 gospe Olgi Strmšek ali na elektronski naslov tajnistvo@glasbena-sb.si. 

- v primeru izpisa, ki je skladno s 27. členom Zakona o glasbenih šolah med šolskim letom mogoč le 

na podlagi pisne izjave starša ali skrbnika z utemeljenimi razlogi, le-to dostavil/-a v osmih dneh na 

sedež šole in poravnala vse obveznosti, vključno z materialnimi stroški za tekoči mesec. 

Soglašam/-va, da lahko moj/najin otrok: 

- da šola z mano komunicira tudi po prej navedenem elektronskem naslovu 

DA                      NE* 

*V kolikor ste za tovrsten namen obdelave obkrožili možnost NE in tako ne soglašate s tovrstno obdelavo osebnih podatkov, 

zavod z vami ne bo kontaktiral preko e-pošte, temveč se lahko z določenimi informacijami seznanite v tajništvu zavoda 

oziroma vas bo zavod o njih obvestil na v zavodu običajen način. 
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- dovoljujem/-va, da je ime in priimek otroka javno objavljen na programih nastopov, oglasnih mestih 

v šoli, šolski publikaciji, v javnih medijih, na internetni in facebook strani šole,      

DA                      NE* 

*V kolikor ste za tovrsten namen obdelave obkrožili možnost NE in tako ne soglašate s tovrstno obdelavo osebnih podatkov, 

zavod ne bo objavljal osebnih podatkov otroka, temveč se lahko z določenimi informacijami seznanite v tajništvu zavoda 

oziroma vas bo zavod o njih obvestil na v zavodu običajen način. 

- dovoljujem/-va, da se rezultati regijskih, državnih, mednarodnih in drugih tekmovanj lahko javno 

dostopni na spletni strani šole, šolski facebook strani, na strani organizatorja tekmovanja, v šolski 

publikaciji, oglasnih mestih ter v javnih medijih ipd.,                                                                

DA                     NE* 

*V kolikor ste za tovrsten namen obdelave obkrožili možnost NE in tako ne soglašate s tovrstno obdelavo osebnih podatkov, 

zavod z vami ne bo kontaktiral preko e-pošte, temveč se lahko z določenimi informacijami seznanite v tajništvu zavoda 

oziroma vas bo zavod o njih obvestil na v zavodu običajen način. 

- da se interni in javni nastopi ter druge dejavnosti v okviru šole, na katerih bo sodeloval moj/najin 

otrok, lahko snemajo, fotografirajo in javno predvajajo, fotografije in posnetki pa tudi javno objavijo v 

javnih občilih, na spletni strani šole in facebook strani šole,                                            

DA                      NE* 

*V kolikor ste za tovrsten namen obdelave osebnih podatkov obkrožili možnost NE in tako ne soglašate s tovrstno obdelavo 

osebnih podatkov (fotografiranje, snemanje in objava fotografij, posnetkov), upravljalec oziroma šola ne bo fotografiral, 

snemal učenca, prav tako pa tudi ne bo objavljal fotografij in posnetkov, na katerih je učenec. Fotografije in posnetke, na 

katerih bo učenec, v primeru, da boste soglašali s fotografiranjem in snemanjem učenca (s samo objavo pa ne), bodo 

dostopne v tajništvu, kjer si boste le-te lahko tudi ogledali. Šola bo sicer objavljala zgolj fotografije in posnetke, ki 

predstavljajo ponazoritev dejavnosti in aktivnosti šole, prav tako pa objavljene fotografije in posnetki ne bodo posegale v 

zasebnost učenca. 

- da otrok lahko sodeluje pri izvajanju različnih anonimnih anket, ki so namenjene pedagoškemu 

raziskovanju in so odobrene s strani vodstva šole   

DA                     NE* 

*V kolikor ste pri tem namenu obdelave osebnih podatkov obkrožili možnost NE in tako ne soglašate s tovrstno obdelavo 

osebnih podatkov, učenec ne bo sodeloval pri izvajanju različnih anonimnih anket. 

Soglasje/privolitev velja za tekoče/eno šolsko leto in ga je mogoče kadarkoli pisno preklicati. Preklic 

privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. 

Seznanjen/-a sem tudi s pravico, da lahko dano privolitev za obdelavo osebnih podatkov zgoraj 

navedenega učenca kadarkoli v obdobju izobraževanja v Glasbeni šoli Slovenska Bistrica omejim, 

spremenim ter zahtevam izbris podatkov. 

 

O varstvu vaših pravic se lahko posvetujete s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Glasbeni šoli Slovenska Bistrica je Katja 

TRETJAK, univ. dipl. pravnica, zaposlena na delovnem mestu pravnica v podjetju Center za 

pravno pomoč d.o.o., Ljubljanska c. 35, 2310 Slovenska Bistrica, dosegljiva na telefonski številki 

0593 40910 oziroma elektronski pošti info@czpp.si. Podatki v zvezi s pooblaščeno osebo so 

objavljeni tudi na spletni strani šole. 

 

Osebni podatki, pridobljeni v zvezi z zgoraj navedenimi nameni obdelave osebnih podatkov, se bodo 

hranili skladno s pozitivno zakonodajo (osebni podatki, ki se hranijo trajno oziroma so del arhivskega 

gradiva), oziroma do izpolnitve namena obdelave oziroma največ za eno šolsko leto oziroma do 

preklica privolitve. 

 

Pritožbo v zvezi z osebnimi podatki oziroma v zvezi s kršitvijo osebnih podatkov lahko podate  

Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si 

telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si). 

 

 

V Slovenski Bistrici, ___________________     

 

Podpis matere/skrbnice:____________________________ 

Podpis očeta/skrbnika:_____________________________ 


