JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE, Šolska pot 5, 1433 Radeče
tel.: 03 56 80 100

e-pošta : tajnistvo.osljra@guest.arnes.si

Soglasje
za obdelavo osebnih podatkov
Javni zavod osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433 Radeče za obdelavo osebnih podatkov izven namenov iz ZOsn in za
obdelavo nekaterih osebnih podatkov, za katere ZOsn to izrecno določa, potrebuje izrecno soglasje staršev oziroma skrbnikov, zato vas vljudno
prosimo, da preberete vsebino spodnjega soglasja in nam dovolite predlagano obdelavo osebnih podatkov vašega otroka.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spodaj podpisani/-a ____________________________________________, stanujoč/-a ____________________
(ime in priimek starša oz. skrbnika mladoletnega otroka)

____________________________________________________________________________ dajem izrecno soglasje
(naslov stalnega ali začasnega prebivališča – ulica, hišna št., kraj, poštna št.)

Javnemu zavodu Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433 Radeče, da obdeluje moje
osebne podatke in osebne podatke mojega otroka _______________________________________________,
(ime in priimek učenca/-ke)

rojenega _________________________, za naslednje namene obdelave (ustrezno obkrožite):
(datum rojstva učenca/-ke)








z namenom predstavitve dejavnosti šole in obveščanja o dogodkih v šoli, ta obdeluje in javno predstavi*
spodaj označene osebne podatke mojega otroka:
skupinske posnetke oddelkov na fotografijah
DA / NE
posamične fotografije učenca/-ke iz dogodkov življenja in dela v šoli
DA / NE
posnetke na fotografijah, videoposnetke in/ali zvočne posnetke internih in javnih nastopov
učenca/-ke na prireditvah in pri različnih dejavnostih vzgojno-izobraževalnega dela
DA / NE
razstavljanje priznanj, nagrad in rezultatov učenca/-ke, doseženih na tekmovanjih
in natečajih
DA / NE
sodelovanje pri izvajanju različnih anonimnih anket in raziskav, ki ne zahtevajo navajanja
osebnega imena, letnika, oddelka ipd. in določljivost učenca/-ke omogočajo le eventualno
in le v primeru specifičnih raziskav in mnenj
DA / NE

z namenom vzpostavitve in vodenja zbirke podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih
učencev na podlagi 3. tč. prvega odst. 95. člena ZOsn ter ugotavljanja takšnih značilnosti in sposobnosti, dalje
obdeluje:
 podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih otroka, 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 / NE
 z namenom nudenja pomoči in svetovanja učencu/-ki, kot so razreševanje osebnih stisk, učnih in vedenjskih
težav, svetovalno delo z učenci s posebnimi potrebami, pridobivanje, koordiniranje in izvajanje dodatne
strokovne pomoči, reševanje socialno-ekonomskih stisk učencev, na podlagi 4. tč. prvega odst. 95. člena ZOsn
pridobi in dalje obdeluje:
 podatke o družinski in socialni anamnezi, razvojni anamnezi, strokovno interpretirane rezultate
diagnostičnih postopkov, podatke o postopkih strokovne pomoči oziroma svetovanja,
dokumentacijo v zvezi s postopkom usmerjanja učenca s posebnimi potrebami in strokovna
mnenja drugih institucij (centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih centrov
oziroma vzgojnih posvetovalnic)
DA / NE
 z namenom zaznavanja in preprečevanja razširjanja pojava ušivosti pregledajo lasišče
mojega otroka, brez izpostavljanja slednjega, v skupini učencev
DA / NE
 z namenom obveščanja o mojem otroku in njegovih dejavnostih v šoli, šola obdeluje:
 podatek o mojem elektronskem naslovu: _______________________________________________ DA / NE


*Javna predstavitev pomeni objavljanje oziroma predvajanje gradiva na spletni strani http://jzosmn.radece.si/, na Facebook profilu, na oglasnih
tablah šole, v občinskih glasilih Radeške novice, na spletnih straneh občine Radeče, v sodelovanju s šolami v Sloveniji in tujini pa tudi na njihovih
spletnih straneh, medijih in drugo, smiselno podobno.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni zavod osnovna šola Marjana Nemca Radeče (v nadaljevanju upravljavec) se zavezuje, da bo zgoraj navedene osebne
podatke, obravnaval skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in izključno v obsegu in za namen za
katerega so bili zbrani na podlagi vaše izrecne volje. Osebni podatki, ki jih bo upravljavec javno predstavil, po naravi, vsebini in
namenu ne posegajo bistveno v zasebnost posameznika, v skladu z določili Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na
področju osnovnošolskega izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/04 in 76/08).
Podatke bomo obdelovali do vašega preklica, vendar po izpolnitvi namena in koncu obdelave ne dlje kot je to nujno potrebno
za izpolnjevanje pravne obveznosti ali uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Vaše soglasje lahko kadar koli
prekličete in s tem preprečite nadaljnjo obdelavo, na način, da na nas naslovite pisni zahtevek za preklic soglasja in sicer na
naslov Javni zavod osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Šolska pot 5, 1433 Radeče ali nam pošljete elektronsko sporočilo na
e-naslov tajnistvo.osljra@guest.arnes.si. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred preklicem.

Radeče, dne: ................................

Podpis starša oz. skrbnika: …....................................

