
 
 

    

 

Spoštovani, 
 

V obsegu, na način in pod pogoji kot ga določajo Zakon o osnovni šoli, Splošna uredba o varstvu podatkov in drugi 
predpisi s področja osnovnošolskega izobraževanja in varstva osebnih podatkov, obdeluje Osnovna šola Polje, Polje 
358, 1260 Ljubljana Polje (v nadaljevanju šola), osebne podatke učencev in staršev oziroma skrbnikov za potrebe 
obveznega osnovnošolskega izobraževanja. Skladno z 18. členom Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na 
področju osnovnošolskega izobraževanja pa moramo v začetku vsakega šolskega leta tudi preveriti, ali ostajajo 
podatki, ki so vpisani v šolski dokumentaciji, nespremenjeni. Zato vljudno prosimo, da izpolnite vse v nadaljevanju 
zahtevane podatke. S svojim podpisom potrjujete točnost podatkov, vsako njihovo spremembo pa ste med šolskim 
letom dolžni sporočiti v tajništvo šole v sedmih dneh od nastale spremembe. 

Za obdelavo osebnih podatkov, za katere tako izrecno določa področna zakonodaja, pa potrebujemo tudi soglasje 
staršev oziroma skrbnikov. Zato vas vljudno prosimo, da natančno preberete in izpolnite tudi privolitve, navedene v 
nadaljevanju tega obrazca. Predlagano obdelavo osebnih podatkov učenca nam dovoilte tako, da pri posameznemu 
namenu obdelave obkrožite DA. V primeru, da se z obdelavo ne strinjate, obkrožite NE. Vendar v tem primeru učencu 
morda ne bomo mogli zagotoviti storitve oziroma dejavnosti, na katero se obdelava osebnih podatkov nanaša.  

Prosimo vas, da vrnete izpolnjeni obrazec razredniku, najkasneje do petka, 15. maja 2020. Zahvaljujemo se vam za 
sodelovanje in vas lepo pozdravljamo. 

 

Ljubljana, maj 2020                    Barbara Smrekar, 
   ravnateljica 

 
 

Ime in priimek učenca/učenke: ______________________________________________________________ 

Kraj in datum rojstva: ______________________________________________________________________ 

Naslov stalnega prebivališča: ________________________________________________________________ 

Telefon doma: ___________________________________________________________________________ 

Ime in priimek matere/skrbnika: ____________________ Tel. številka matere/skrbnika: ________________ 

Naslov stalnega prebivališča matere/skrbnika:___________________________________________________ 

Ime in priimek očeta/skrbnika: ______________________ Tel. številka očeta/skrbnika: _________________ 

Naslov stalnega prebivališča očeta/skrbnika:____________________________________________________ 

 
 

SOGLASJE STARŠA/SKRBNIKA 
za obdelavo osebnih podatkov  

 

Podpisani/a_________________________________________ dajem SOGLASJE OSNOVNI ŠOLI POLJE, 
   (ime in priimek starša/skrbnik) 

Polje 358, 1260 Ljubljana Polje, da za učenca/učenko __________________________________________, v  
          (ime in priimek) 

šolskem letu 2020/2021 vpisano v 1. ____ razred v času njegovega/ njenega šolanja otroka na tej šoli obdeluje 
naslednje podatke: 

• za namen posredovanja nujnih sporočil ali drugih obvestil šole ali razrednika (moj elektronski naslov, ki je 
_________________________________________ )         DA          NE 

• za namen posredovanja podatkov otroka pristojnemu zdravstvenemu domu za redne sistematične zdravstvene 
preglede, ki jih za osnovnošolce določajo veljavni predpisi (ime in priimek otroka, njegov rojstni podatek in razred)
                                                         DA  NE    
                                                           



 

     

• za namen posredovanja podatkov otroka pristojnemu zobozdravstvenemu delavcu za redne zobozdravstvene 
preglede (ime in priimek otroka, njegov razred)     DA     NE  
 

• za  namen izvajanja razširjenega program šole, ki obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, 
dopolnilni pouk, interesne dejavnosti in pouk neobveznih izbirnih predmetov (ime in priimek otroka, razred in 
druge podatke povezane s tem)       DA     NE  

• posreduje podatke otroka izvajalcem ali organizatorjem taborov, tečajev in drugih dejavnosti, ki niso del 
obveznega programa šole, in v katere se otrok vključuje prostovoljno (ime in priimek otroka, razred in druge 
podatke povezane s tem)                          DA     NE  

• v šolskem letu 2020/21 za namen javne predstavitve šole, šolskih dogodkov, učnega procesa ali dosežkov učencev 
na tekmovanjih, razstavah in javnih natečajih, javno objavi individualni ali skupinski posnetek, na katerem je 
učenec, na fotografijah, videoposnetkih, zvočnih ali filmskih posnetkih, v šolskih publikacijah, na šolski spletni 
strani, v prostorih šole, (ki lahko vključuje tudi navedbo imena in priimka otroka, razred in druge podatke 
povezane s tem)                                                                                   DA      NE 

• v šolskem letu 2020/21 javno rastavi izdelke učenca ali javno objavi njegove priznanja, nagrade ali dosežke na 
razstavah, javnih natečajih, športnih ali drugih tekmovanjih (ime in priimek otroka, razred, vrsta dogodka ali 
tekmovanja in dosežen rezultat ali narejen izdelek)                                                            DA      NE 

• lahko učenec v letošnjem šolskem letu sodeluje pri snemanju različnih izobraževalnih, promocijskih in drugih 
filmov ali oddaj, ki jih izvajajo radijske in TV hiše ter sodeluje v anketah in raziskavah, v katerih po strokovni 
presoji učiteljskega zbora sodeluje šola.                                                        DA     NE 

• za namen vodenja športnovzgojnega kartona, spremljanja gibalnih sposobnosti in morfoloških značilnosti učenca 
(ime in priimek učenca, datum rojstva, spol, ter podatki 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 za posamezno šolsko leto) zaradi: 

− ugotavljanja trendov sprememb telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti učencev na nacionalni ravni, ki jih 
spremlja Fakulteta za šport,  

− zaradi strokovne pomoči pri oblikovanju nadaljnje strategije razvoja športne vzgoje na vzgojno-izobraževalnem 
področju in širše, ki jo prav tako vrši Fakulteta za šport, ter 

− zaradi svetovanja o telesno gibalnem razvoju učenca, na podlagi katerega lahko učenec, ki to želi, sam ali s 
pomočjo strokovnjakov, oceni raven svojih gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti, si oblikuje svoje 
programe vadbe ter dobi nasvet o vključevanju v različne športne dejavnosti.       DA   NE   
     

 

 

 
Kraj in datum:                                                                      Podpis starša/skrbnika: 

 
 
S svojim podpisom potrjujete, da ste seznanjeni, da šola obdeluje in hrani osebne podatke samo za namene in do izpolnitve 
namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in obdelovali: praviloma do zaključka šolanja otroka, razen tistih, ki so bili 
javno objavljeni ali za katere zakon določa drugače, kot so to na primer predpisi na področju arhiviranja. 
Katerokoli privolitev je mogoče kadarkoli v celoti ali delno preklicati s pisno izjavo, naslovljeno na elektronski naslov 
tajnistvo@ospolje.si. Šola bo z obdelavo osebnih podatkov, ki temelji le na privolitvi, prenehala po prejemu preklica, ne da bi to 
vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica, vendar v tem primeru otroku 
morda ne bo mogoče zagotoviti storitve ali dejavnosti, na katero se privolitev nanaša. Na predhodno navedeni elektronski naslov 
lahko kadarkoli naslovite tudi zahtevo po dostopu do osebnih podatkov, popravku, izbrisu, omejitvi obdelave, prenosu podatkov ali 
pa ugovor obdelavi. Ta elektronski naslov je tudi kontakt upravljavca osebnih podatkov, ki je Osnovna šola Polje, Polje 358, 1260 
Ljubljana Polje, njegova pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pa je Andreja Mrak (dpo@ospolje.si). Pritožbo zoper 
odločitev upravljavca o zahtevi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je mogoče vložiti na nadzorni organ, ki je v 
Republiki Sloveniji Informacijski pooblaščenec. Več informacij o politiki varovanja osebnih podatkov je dostopnih tudi na 
www.ospolje.si ali v tajništvu šole. 

 
 

http://www.ospolje.si/

