Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer
Prešernova ulica 8
9240 Ljutomer
Tel: 02 585 15 30, Fax: 02 585 15 33
e-mail: gs.ljutomer@guest.arnes.si
spletna stran: www.gssol.si

IZJAVA/SOGLASJE STARŠEV OZIROMA ZAKONITIH ZASTOPNIKOV
za obdelavo/objavo osebnih podatkov učenca Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer za šolsko leto 2020/21
oziroma do preklica
Spoštovani,
Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer za namene izobraževanja in izpopolnjevanja učencev, za spremljanje
njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje ter za nemoten potek dela zavoda obdeluje osebne
podatke učencev in staršev oziroma skrbnikov, v obsegu in za namen kot ga določajo 42. in 43. člen Zakona o
glasbenih šolah (Ur. L. RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZGla) in Pravilnik o zbiranju in
varstvu osebnih podatkov v glasbenih šolah (Ur. L. RS, št. 117/04, v nadaljevanju: Pravilnik). Ob koncu izobraževanja
oziroma po izpolnitvi namena obdelave zavod osebne podatke izbriše oziroma uniči v skladu z določili Zakona o
varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1), razen
podatkov, ki se hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva.
Za obdelavo osebnih podatkov izven namenov iz navedenih zakonov pa, skladno z določilom 6. člena Pravilnika,
zavod potrebuje vašo privolitev, zato vas vljudno prosimo, da preberete spodnje izjave in dovolite zavodu
predlagano obdelavo osebnih podatkov učenca, tako, da ob posameznem namenu obdelave obkrožite DA. Če se s
predlagano obdelavo osebnih podatkov učenca ne strinjate, obkrožite NE.

Podatki o učencu
Ime: __________________________

Priimek: __________________________

Datum rojstva: __________________
Naslov bivališča: __________________________

Pošta: ____________________________

V šolskem letu 2020/21 obiskuje program/oddelek ______________________________
Starš oz. zakoniti zastopnik

MATI
Ime: ________________________

Priimek: ___________________________

Naslov: ____________________________________________________________________________
Telefon doma: ____________________

GSM: _______________

Elektronski naslov: ________________________________
OČE
Ime: ________________________

Priimek: ___________________________

Naslov: ____________________________________________________________________________
Telefon doma: ____________________

GSM: _______________

Elektronski naslov: ________________________________
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IZJAVLJAM IN SE OBVEZUJEM, DA BOM:
-

spremembe, ki zadevajo status otroka urejal osebno ali pisno na sedežu Glasbene šole Slavka Osterca
Ljutomer.

-

vsako odsotnost otroka pisno ali ustno opravičil učitelju. Za izjemne daljše odsotnosti otroka v primeru
udeležbe šole v naravi, potovanj, daljše bolezni ali rehabilitacije po poškodbi bom o tem pisno obvestil
učitelja in vodstvo šole.

-

obveznosti iz naslova prispevkov staršev za kritje materialnih stroškov bom poravnal 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 do 15. dne v mesecu, za pretekli mesec. Če računa do
navedenega datuma ne bom prejel, bom o tem obvestil šolo do 25. dne v mesecu, in sicer v tajništvo šole, na
telefonsko številko 02 585 15 30 ali na elektronski naslov gs.ljutomer@guest.arnes.si.

-

v primeru izpisa iz glasbene šole, skladno z določilom 27. člena ZGla, ki je mogoč med šolskim letom le na
podlagi pisne izjave starša ali skrbnika z utemeljenimi razlogi, bom le - to dostavil v roku 8 dni na sedež šole
in poravnal vse obveznosti, vključno z materialnimi stroški za tekoči mesec.
Podpis starša/skrbnika:
_____________________

SOGLAŠAM (prosimo, obkrožite):
1.

Da šola z menoj komunicira preko elektronskega naslova, ki sem ga
predhodno navedel.

DA

NE*

Z objavo imena in priimka mojega otroka na različnih seznamih, kadar gre za DA
organizacijo in vodenje vzgojno izobraževalnega procesa (seznam na oglasnih
prostorih v zavodu, Letnem delovnem načrtu, publikaciji šole, programi in
koncertni listi, zborniki, itd.).

NE*

*V kolikor ste obkrožili ne in tako ne soglašate s tovrstno obdelavo osebnih podatkov, zavod z
vami ne bo kontaktiral potom elektronske pošte, temveč se lahko z določenimi informacijami
seznanite v tajništvu zavoda oz. vas bo zavod o njih obvestil na v zavodu običajen način.

2.

*V kolikor ste obkrožili ne in tako ne soglašate s tovrstno obdelavo osebnih podatkov, zavod ne
bo objavljal osebnih podatkov vašega otroka, temveč se lahko z določenimi informacijami
seznanite v tajništvu zavoda oz. vas bo zavod o njih obvestil na v zavodu običajen način.

3.

Da zavod, z namenom obveščanja o dosegu splošnega in posamičnega
rezultata, objavi rezultate mojega otroka z regijskih, državnih, mednarodnih in
drugih tekmovanj, in sicer na:
- spletni strani zavoda
- Facebook strani zavoda
- na spletni strani organizatorja tekmovanja
- Facebook strani organizatorja
- v publikaciji zavoda
- na oglasni deski zavoda
- v javnih medijih
(kadar otrok tekmuje v imenu zavoda).

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

NE*
NE*
NE*
NE*
NE*
NE*
NE*

*V kolikor ste obkrožili ne in tako ne soglašate s tovrstno obdelavo osebnih podatkov, zavod ne
bo objavljal rezultatov vašega otroka s tekmovanj, temveč se lahko z določenimi informacijami
seznanite v tajništvu zavoda oz. vas bo zavod o njih obvestil na v zavodu običajen način.
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4.

Z občasnim fotografiranjem mojega otroka na različnih dogodkih, kot so DA
interni in javni nastopi ter druge dejavnosti v okviru zavoda, pri katerih bo
sodeloval moj otrok, kot npr. tekmovanja, prireditve, izleti, ipd., fotografije so
namenjene za interno evidentiranje dogodkov, promocijo zavoda in spominu
otrok ter se hranijo skladno z določili zakona.

NE*

*V kolikor ste obkrožili ne in tako ne soglašate s tovrstno obdelavo osebnih podatkov, zavod ne
bo fotografiral vašega otroka oz. bo v primeru, da se otrok pojavi na fotografiji le-tega zabrisal,
da ne bo prepoznaven.

5.

Z občasnim fotografiranjem mojega otroka na način in z namenom iz
predhodne točke, fotografije pa se lahko objavijo na:
- oglasni deski zavoda
DA
- v publikaciji zavoda
DA
- Facebook strani zavoda
DA
- internetni strani zavoda
DA
- drugih javnih občilih
DA
ter se hranijo skladno z določili zakona.

NE*
NE*
NE*
NE*
NE*

*V kolikor ste obkrožili ne in tako ne soglašate s tovrstno obdelavo osebnih podatkov, zavod ne
bo objavljal fotografij vašega otroka. Fotografije otroka boste lahko (po predhodnem naročilu)
prevzeli v tajništvu zavoda (nosilec podatkov priskrbite sami) oz. vas bo zavod o njih obvestil na
v zavodu običajen način.

6.

Da je lahko objavljena skupinska fotografija razreda/letnika/oddelka oz.
koncertnega dogodka, na kateri je tudi moj otrok, in sicer na:
-na spletni strani zavoda
DA
-v publikaciji zavoda.
DA

NE*
NE*

*V kolikor ste za tovrsten namen obdelave osebnih podatkov obkrožili možnost ne in tako ne
soglašate s tovrstno obdelavo osebnih podatkov, upravljalec oziroma zavod ne bo fotografiral
vašega otroka, prav tako pa tudi ne bo objavljal fotografij, na katerih je vaš otrok. Fotografije,
na katerih bo otrok, v primeru, da boste soglašali s fotografiranjem (s samo objavo pa ne), bodo
dostopne v tajništvu, kjer si boste le-te lahko tudi ogledali.

7.

Z video snemanjem mojega otroka na dogodkih, kot so:
-interni nastopi
- javni nastopi
- druge dejavnosti v okviru zavoda pri katerih bo sodeloval otrok, kot npr.
- tekmovanja
-prireditve
-izleti
videoposnetki pa so namenjeni predstavitvi dejavnosti zavoda v javnosti.

DA
DA

NE*
NE*

DA
DA
DA

NE*
NE
NE*

DA
DA
DA
DA
DA

NE*
NE*
NE*
NE*
NE*

*V kolikor ste obkrožili ne in tako ne soglašate s tovrstno obdelavo osebnih podatkov, zavod ne
bo snemal vašega otroka oz. bo poskrbel, v kolikor se otrok znajde na posnetku, bo le-tega
zabrisal, da ne bo prepoznaven.

8.

Z video snemanjem mojega otroka na način in z namenom kot je opredeljeno
v predhodni točki, pri čemer dovoljujem, da se videoposnetki objavijo na:
- spletni strani zavoda
- Facebook strani zavoda
- YouTube strani (šolski kanal)
- spletni strani organizatorja
- Facebook strani organizatorja
*V kolikor ste obkrožili ne in tako ne soglašate s tovrstno obdelavo osebnih podatkov, zavod ne
bo objavljal videoposnetkov na katerih bo vaš otrok oz. bo poskrbel, v kolikor se vaš otrok znajde
na posnetku, bo le-tega zabrisal do neprepoznavnosti.

9.

Da lahko zavod videoposnetek mojega otroka pri igranju skladbe, ki je
napravljen v lastni režiji, z namenom ponazoritve vadbe inštrumenta tudi v
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domačem okolju, objavi na spletni strani, in sicer:
- spletni strani zavoda
- Facebook strani zavoda
- YouTube strani (šolski kanal)

DA
DA
DA

NE*
NE*
NE*

Da lahko moj otrok sodeluje pri izvajanju različnih anonimnih anketah, ki so DA
namenjene pedagoškemu raziskovanju in so odobrene s strani vodstva zavoda
in ne zahtevajo podpisovanja oziroma navajanja osebnega imena, razreda,
oddelka ipd. in določljivost učenca omogočajo le eventualno in le v primeru
specifičnih raziskav mnenj (šolska prehrana, …).

NE*

*V kolikor ste obkrožili ne in tako ne soglašate s tovrstno obdelavo osebnih podatkov, ni
potrebno posredovati tovrstnih osebnih podatkov zavodu.

10.

*V kolikor ste obkrožili ne in tako ne soglašate s tovrstno obdelavo osebnih podatkov, vaš otrok
ne bo sodeloval pri takšnih anonimnih anketah.

11.

Da lahko moj otrok sodeluje pri snemanju različnih izobraževalnih in DA
promocijskih oddajah, z namenom izvajanja vzgojno – izobraževalnega
programa in z namenom promocije aktivnosti zavoda, ki jih občasno za zavod
izvajajo radijske in TV hiše ter objave v drugih medijih.

NE*

*V kolikor ste pri tem namenu obdelave osebnih podatkov obkrožili možnost ne in tako ne
soglašate s tovrstno obdelavo osebnih podatkov, vaš otrok ne bo sodeloval pri snemanju
različnih izobraževalnih, promocijskih oddajah, ki jih občasno za zavod izvajajo radijske in TV
hiše ter objave v drugih medijih.

12.

Soglašam, da se snemanja različnih izobraževalnih in promocijskih oddaj, pri
katerih sodeluje tudi moj otrok, z namenom in na način kot izhaja iz
predhodne točke, objavijo na:
- spletni strani zavoda
- Facebook strani zavoda
- YouTube strani (šolski kanal)
- spletni strani organizatorja
- Facebook strani organizatorja

DA
DA
DA
DA
DA

NE*
NE*
NE*
NE*
NE*

Da lahko zavod posreduje osebne podatke mojega otroka (ime in priimek, DA
instrument in program, ki ga izvaja, dosežki na tekmovanjih …) zunanjim
izvajalcem z namenom objave rezultatov, nagrad, ki jih otrok prejme.

NE*

*V kolikor ste pri tem namenu obdelave osebnih podatkov obkrožili možnost ne in tako ne
soglašate s tovrstno obdelavo osebnih podatkov, posnetki vašega otroka ne bodo objavljeni na
način kot je predvideno v tej točki.

13.

*V kolikor ste pri tem namenu obdelave osebnih podatkov obkrožili možnost ne in tako ne
soglašate s tovrstno obdelavo osebnih podatkov, zavod ne bo posredoval osebnih podatkov
vašega otroka zunanjim izvajalcem dejavnosti.

Seznanjen sem, da imam pravico dano privolitev za obdelavo osebnih podatkov zgoraj navedenega otroka kadarkoli
v obdobju izobraževanja na Glasbeni šoli Slavka Osterca Ljutomer za šolsko leto 2020/21 omejiti, spremeniti ali
pisno preklicati ter zahtevati izbris podatkov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave pred njenim
preklicem.
O varstvu osebnih podatkov se lahko posvetujete tudi s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na Glasbeni
šoli Slava Osterca Ljutomer. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Katja TRETJAK, univ. dipl. prav.,
zaposlena v podjetju Center za pravno pomoč d.o.o., Ljubljanska cesta 35, 2310 Slovenska Bistrica, in sicer preko
telefonske številke 059 340 910 ali potom elektronske pošte na naslov katja@czpp.si. Podatki v zvezi s pooblaščeno
osebo za varstvo osebnih podatkov so objavljeni tudi na spletni strani zavoda.
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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 oz. do preklica privolitve.
Pritožbo v zvezi z osebnimi podatki oziroma v zvezi s kršitvijo osebnih podatkov lahko podate tudi Informacijskemu
pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran:
www.ip-rs.si).

Kraj in datum: ____________________

Podpis starša/skrbnika:
_____________________
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