
           
OŠ POLJE 
 

 

 

 

 

SOGLASJE O JAVNO DOSTOPNIH OSEBNIH PODATKIH 
 
 
Osnovna šola Polje je v skladu s 6. členom  Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju 
osnovnošolskega izobraževanja (Ur. l. RS, št. 80/2004) in 5. členom Pravilnika o varovanju osebnih podatkov na 
Osnovni šoli Polje, Ljubljana, zaprosila in pridobila naslednje 

 
SOGLASJE STARŠEV/SKRBNIKOV 

 
Podpisani __________________________________     dajem soglasje,  
                                                                 (ime in priimek starša oz. skrbnika učenca)  

 
da so osebni podatki o učencu  _____________________________ , ki obiskuje Osnovno šolo Polje, 
                                                                                                                                   (ime in priimek učenca) 
ki po naravi, vsebini ali namenu ne posegajo v zasebnost učenca (npr. razstave izdelkov učencev, skupinski 
posnetki učencev na fotografijah, videoposnetki, zvočni ali filmski posnetki javnih nastopov učencev na 
prireditvah, ipd.), javno dostopni.  

 

 Predmet soglasja so naslednji osebni podatki učenca:  
- ime in priimek, 
- razred, 
- starost, 
- dosežek na tekmovanju, 
- doseženo priznanje, 
- izdelek, 
- sodelovanje v anketah in raziskavah, v katerih po strokovni presoji učiteljskega zbora sodeluje šola. 

 

 Šola zbira osebne podatke izključno v predstavitvene namene šole, za informiranje javnosti o šolskih 
aktivnostih in za dokumentiranje le teh za potrebe:  
- domače internetne strani šole,  
- razstav izdelkov učencev,  
- javnih prireditev in nastopov,  
- skupinskih posnetkov učencev v zvezi z njihovim šolanjem in aktivnostmi na šoli (fotografije, 

videoposnetki, zvočni ali filmski posnetki),  
- šolskega glasila in drugih šolskih publikacij,  
- obveščanja javnosti o delovanju šole in delu učencev. 

 

 Šola zagotavlja, da se bodo osebni podatki uporabljali samo za namen iz prejšnje alineje in se 
posredovali drugim uporabnikom v skladu z zakonom. 

 

 Šola bo hranila zbrane osebne podatke do zaključka učenčevega šolanja na šoli, po končanem šolanju 
bo zbrane podatke uničila, razen podatkov, ki se po zakonu ali drugem podzakonskem aktu hranijo dalj 
časa. 

 

Soglasje iz prejšnjega odstavka velja za tekoče šolsko leto, starši ga lahko kadarkoli pisno prekličejo.  
 
 
 
 
 

Ljubljana, _________________                          _____________________________ 
                                     (podpis starša/skrbnika) 
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