OŠ Slivnica pri Celju
Gorica pri Slivnici 61
3263 Gorica pri Slivnici

Spoštovani,
Osnovna šola Slivnica pri Celju za namene izobraževanja in izpopolnjevanja učencev, za spremljanje
njihovega razvoja in napredovanja ter za nemoten potek dela šola obdeluje osebne podatke učencev
in staršev oziroma skrbnikov, v obsegu kot ga določa 95. člen Zakona o osnovni šoli (ZOsn).
Osebne podatke in dokumentacijo, na podlagi katere so/bodo bili zbrani osebni podatki, šola
uporablja in hrani v skladu z določili ZOsn 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 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 ZOsn in za obdelavo nekaterih osebnih podatkov,
za katere ZOsn to izrecno določa, pa potrebujemo vašo privolitev, zato vas vljudno prosimo, da
preberete spodnje soglasje »Soglasje staršev oziroma skrbnikov« in nam dovolite predlagano
obdelavo osebnih podatkov učenca, tako da pri posameznemu namenu obdelave obkrožite DA. Če se
s predlagano obdelavo osebnih podatkov učenca ne strinjate, pustite možnost DA neoznačeno. Več o
obdelavi osebnih podatkov pri OŠ Slivnica pri Celju lahko preberete v informacijah za posameznike,
na povezavi http://slivnica.splet.arnes.si/?p=8851.
Zavezujemo se, da bomo spoštovali vašo voljo, osebne podatke pa za v soglasju opredeljene
namene obdelovali zgolj v okviru danih privolitev. Dane privolitve lahko kadarkoli prekličete s pisno
zahtevo, poslano na naslov OŠ Slivnica pri Celju, Gorica pri Slivnici 61, 3263 Gorica pri Slivnici.

Marjeta Košak, ravnateljica

SOGLASJE STARŠEV oz. SKRBNIKOV

Starš / skrbnik _________________ učenca / učenke____________________ iz oddelka _____
Ime in priimek

Ime in priimek

se strinjam:
·

da šola z mano komunicira tudi po elektronskem naslovu: _________________________ DA

·

da šola z mano komunicira tudi po telefonu št.: _________________________ DA

·

da šola objavi in razstavi fotografije, video in zvočne posnetke učenca v šolskih publikacijah,
na šolski spletni strani, v prostorih šole ter na Facebook profilu šole za namen obveščanja
učencev
in
javnosti
o
šolskih
dogodkih
in
učnem
procesu
________________________________ DA

·

da šola objavi in razstavi priznanja, nagrade in rezultate učenca, dosežene na tekmovanjih v
zvezi s šolskim delom, v šolskih publikacijah, na šolski spletni strani, v prostorih šole ter na
Facebook profilu šole za namen obveščanja učencev in javnosti o učnem procesu in
dosežkih učencev šole _______________________________ DA

·

učenec lahko sodeluje pri izvajanju različnih anonimnih anket in raziskav, ki ne zahtevajo
podpisovanja oziroma navajanja osebnega imena, letnika, oddelka ipd. in določljivost dijaka
omogočajo
le
eventualno
in
le
v
primeru
specifičnih
raziskav,
mnenj
__________________________ DA

·

da je na spletni strani šole, v šolski publikaciji, našem Facebook profilu lahko objavljena
skupinska fotografija oddelka, na kateri je tudi moj otrok, ali posamična fotografija učenca iz
dogodkov življenja in dela v šoli, za potrebe predstavitve šole _______________________
DA

·

da učenec lahko sodeluje pri snemanju različnih izobraževalnih, promocijskih in drugih filmov
/ oddaj, ki jih občasno snema ___________ ali oddaj, ki jih izvajajo radijske in TV hiše
_____________________________________________ DA

·

da šola pridobi in za namen vodenja evidence podatkov o gibalnih in morfoloških značilnostih
učencev, ugotavljanja takšnih značilnosti in sposobnosti, ki jo vodi šola skladno s 3. točko
prvega odstavka 95. člena ZOsn, dalje obdeluje:
-

·

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. ______________________________ DA

da šola (svetovalna služba v šoli) za namen nudenja pomoči in svetovanja učencu pridobi in
dalje obdeluje:
-

podatke o družinski in socialni anamnezi,
podatke o razvojni anamnezi,
strokovno interpretirane rezultate diagnostičnih postopkov,
podatke o postopkih strokovne pomoči oziroma svetovanja,

-

strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij,
svetovalnih centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic,

vse z namenom svetovanja in pomoči (obkrožite želeni namen):
§ pri razreševanju osebnih stisk, učnih težav ter vedenjskih težav,
§ pri svetovalnem delu z učenci s posebnimi potrebami,
§ pri pridobivanju, koordiniranju in izvajanju dodatne strokovne pomoči,
§
pri
reševanju
socialno-ekonomskih
stisk
__________________________ DA
Kraj in datum: ____________________

Podpis starša: _________________

dijakov.

