IZJAVA O PRIVOLITVI STARŠEV/SKRBNIKOV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV OTROKA
Spodaj podpisani/a _____________________________ (»starš/skrbnik otroka«) s podpisom te izjave dovoljujem, da OŠ
bratov Letonja Šmartno ob Paki (v nadaljevanju: »šola«) obdeluje navedene osebne podatke otroka
_____________________________ za spodaj naštete namene.
(Vpišite ime in priimek otroka)
(Ustrezno obkrožite)
Telefonska številka starša/skrbnika za potrebe obveščanja o dejavnostih v šoli.
_______________________________________________________________
(Če ste obkrožili »DA«, vpišite telefonsko številko starša/skrbnika)
Elektronski naslov starša/skrbnika za potrebe obveščanja o dejavnostih v šoli.
_______________________________________________________________
(Če ste obkrožili »DA«, vpišite elektronski naslov starša/skrbnika)

DA

NE

DA

NE

Preberite privolitve (pod podpisom). Če se strinjate z obdelavo vseh navedenih osebnih podatkov za vse navedene namene,
obkrožite DA, če se z vsemi ne strinjate, označite NE in spodaj označite, s katerimi nameni se strinjate (za vsak namen
posebej).
Strinjam se z vsemi v nadaljevanju navedenimi nameni obdelave
- če izberete DA, namenov spodaj ni potrebno posebej označevati
- če izberete NE, spodaj označite, s katerimi nameni se strinjate

DA

NE

S podpisom potrjujem, da sem prebral celotno izjavo o privolitvi ter Informacije o obdelavi podatkov.
Kraj in datum _______________________

Podpis starša/skrbnika _______________________
(Ustrezno obkrožite)

Ime in priimek otroka na seznamih otrok za namen objav na oglasnem mestu v šoli.
Skupinske in/ali posamične fotografije/posnetki otroka za namen informiranja staršev o aktivnostih
učencev v razredu.
Skupinske in/ali posamične fotografije/posnetki otroka za namen objave na spletni strani šole, oglasnem
mestu šole, razstavah, publikacijah, glasilih, letopisu, elektronskih medijih šole in javnih prireditvah.
Literarne izdelke in druge dosežke otroka, na katerih sta navedena tudi ime in priimek otroka za namen
objave na spletni šole, oglasnem mestu šole, razstavah, publikacijah, glasilih, letopisu, elektronskih medijih
šole in javnih prireditvah.
Dosežek otroka na tekmovanjih v znanju, športnih, literarnih in drugih tekmovanjih skupaj z imenom in
priimkom otroka za namen objave na spletni šole, oglasnem mestu šole, razstavah, publikacijah, glasilih,
letopisu, elektronskih medijih šole in javnih prireditvah.
Za vse zgoraj navedene osebne podatke dovoljujem objavo v promocijskih gradivih šole (npr. brošure,
zgibanke).
Za vse zgoraj navedene osebne podatke dovoljujem objavo v medijih (ko npr. šolo obiščejo novinarji
televizije ali radio.).
Za vse zgoraj navedene osebne podatke dovoljujem objavo v družabnih omrežjih šole (npr. Facebook ali
Instagram).
Soglašam da šola obdeluje osebne podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih mojega
otroka:
- ime in priimek ter EMŠO, spol, datum, kraj in državo rojstva, prebivališče in državljanstvo učenca ter
zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z učencem.
- podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učenca, ki se nanašajo na: telesno višino,
voluminoznost telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa,
fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost
in vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.
Namen podatkovne zbirke športnovzgojnega kartona je:
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ugotavljanje trendov sprememb telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti učencev na nacionalni
ravni kot strokovna pomoč pri oblikovanju nadaljnje strategije razvoja športne vzgoje na vzgojnoizobraževalnem področju in širše in
svetovanje o telesnem in gibalnem razvoju učencev, na podlagi katerega lahko učenci, ki to želijo,
sami ali s pomočjo strokovnjakov ocenijo raven svojih gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti, si
oblikujejo svoje programe vadbe ter dobijo nasvet o vključevanju v različne športne dejavnosti.

Osebni podatki učencev o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev, se hranijo eno leto
po zaključku šolanju učenca in se bodo uporabljali samo za namen iz prejšnjega odstavka in posredovali
drugim uporabnikom samo v skladu z zakonom. Soglasje velja za celotno obdobje učenčevega šolanja.
Da šola osebne podatke iz športnovzgojnega kartona posreduje Fakulteti za šport za namen uporabe teh
podatkov v aplikaciji SLOfit.

DA

NE

Informacije o obdelavi osebnih podatkov
• Upravljavec zbirke osebnih podatkov: OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki,
e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si, telefon: 059 156 551.
• Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: DATAINFO.SI, d.o.o., e-pošta: dpo@datainfo.si, telefon: +386

(0) 2 620 4 300
• Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Privolitev zakonitega zastopnika na podlagi Zakona o osnovni šoli,

•
•
•
•
•

•
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•
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•

Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja ter Pravilnika o
dokumentaciji v osnovni šoli.
Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja predstavitve naših aktivnosti, ki presegajo program
osnovnošolskega izobraževanja, oziroma izvajanje obdelave za katero potrebujemo privolitev.
Uporabniki osebnih podatkov: Upravljavec vodi seznam pogodbenih obdelovalcev, kjer so navedeni vsi konkretni
pogodbeni obdelovalci s katerimi šola sodeluje. Seznam je dostopen na zahtevo posameznika.
Prenosi osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Ni prenosa v tretje države razen v primeru
obdelave podatkov s strani ponudnikov družabnih omrežji (npr. Facebook ali Instagram).
Obdobje hrambe osebnih podatkov: Izjava velja od podpisa te privolitve do preklica oziroma tako dolgo, kot je potrebno
za dosego namena, zaradi katerega so se podatki zbirali ali nadalje obdelovali.
Pravice posameznike po Splošni Uredbi (GDPR), na katerega se nanašajo osebni podatki : Skrbnik lahko brez navedbe
razloga kadarkoli uveljavlja pravice s pisno zahtevo poslano na kontaktne naslove zavoda. Vse vaše pravice so naštete v
Politiki varstva osebnih podatkov (povezava spodaj).
Pravica do preklica privolitve: Privolitev lahko kadarkoli (pisno) prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave
podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu
(naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran https://www.ip-rs.si/).
Ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Podaja privolitve
je prostovoljna. Brez določenih osebnih podatkov (npr. imena in priimka starša/skrbnika ter otroka) starš/skrbnik ne bo
mogel veljavno podati svoje privolitve.
Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Avtomatizirano
sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.
Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v naši Politiki zasebnosti,
objavljeni na: https://osbl.splet.arnes.si/files/2022/02/Politika-zasebnosti-OSbL22.pdf.

•
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