
     

 
Osnovna šola Vojke Šmuc Izola 

Prešernova cesta 4 

6310 Izola 

 

SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV 

 

 

1. Na podlagi člena 6 (odstavek 1, točka a) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), 

spodaj podpisana/podpisani:  

 

______________________________________________ (ime in priimek podpisnika) 

 

 

mati/oče/zakoniti zastopnik otroka: ________________________________________ 

 

(v nadaljevanju: otroka),  

 

soglašam, da lahko otrok v času izvedbe Poletnega počitniškega varstva 2022, ki ga 

organizira Osnovna šola Vojke Šmuc Izola, Prešernova cesta 4, 6310 Izola                                          

(upravljalec podatkov), sodeluje pri snemanju radijskih oddaj, televizijskih oddaj in 

časopisnih prispevkih ter je njegovo ime in priimek skupaj s fotografijo oz. video/avdio 

posnetkom, objavljeno v mediju;  

 

DA           NE 

(obkrožite en odgovor) 

 

2. Podpisani/a sem seznanjen/a:  

 da se bodo tako zbrani osebni podatki uporabljali le za namen obveščanja 

javnosti o poteku Poletnega počitniškega varstva 2022; 

 da se bodo tako zbrani osebni podatki lahko posredovali samo tistim drugim 

uporabnikom, ki jim to dovoljujejo veljavni predpisi, vsem ostalim pa samo na 

podlagi mojega pisnega soglasja; 

 da velja soglasje le za izvedbo Poletnega počitniškega varstva 2022;  

 s pravico do vpogleda, komu so bili tako zbrani osebni podatki posredovani; 

 s pravico, da lahko zahtevam dostop do tako zbranih osebnih podatkov, 

popravek ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave osebnih podatkov, 

ugovor pri obdelavi in prenosljivosti osebnih podatkov ter pravico do vložitve 

pritožbe pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu RS); 

 da bodo vsi tako zbrani  osebni podatki izbrisani pri upravljalcu do 31. 8. 2022; 

 da ni nobenih posledic za otroka ali mene, če ne dam soglasja k obdelavi zgoraj 

navedenih osebnih podatkih; 

 da se glede informacij o obdelavi tako zbranih osebnih podatkov lahko obrnem 

na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov šole, mag. Domen Petelin, 

prek elektronske pošte na naslov: info@kurikulum.si , 

 da to soglasje lahko kadarkoli prekličem, na naslov: Osnovna šola Vojke Šmuc 

Izola, Prešernova cesta 4, 6310 Izola. 

 

 

Kraj in datum: ______________                               Podpis:_______________________ 

mailto:info@kurikulum.si

