SOGLASJE ZA OBDELAVO IN OBJAVO OSEBNIH PODATKOV
Na podlagi zakona o varstvu osebnih podatkov in Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, UREDBA EU 2016/679)
Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto za namene izobraževanja in izpopolnjevanja učencev, za spremljanje njihovega
razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje ter za nemoten potek dela šole obdeluje osebne podatke učencev in
staršev oziroma skrbnikov, v obsegu in za namen kot ga določajo 42. in 43. člen o glasbenih šolah (Uradni list RS, št. 81/06 –
uradno prečiščeno besedilo). 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 navedenih zakonov pa potrebujemo vašo privolitev, zato vas vljudno prosimo,
da preberete spodnjo izjavo in nam dovolite 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.
podpisani(a) _______________________________________________________________________________________________
(starš/zakoniti zastopnik otroka, polnoletni/a učenec/ka)
Stanujoč ___________________________________________________________________________________________________
(prebivališče)
dajem soglasje Glasbeni šoli Marjana Kozine Novo mesto za obdelavo, zbiranje in objavo osebnih podatkov iz Vpisnega lista
za otroka __________________________________________________________________________________________________

da za obveščanje, z namenom lažje komunikacije, uporablja moj osebni elektronski naslov:
DA / NE
________________________________________________________________________________________________

(obkrožite)

- za fotografiranje (otroka) na različnih dogodkih, kot so koncerti, nastopi, tekmovanja, prireditve, izobraževanja
intenzivne vaje, izleti in arhiviranju le teh, kot je opredeljeno po zakonu.

DA / NE

- za objavo fotografij ter razstave izdelkov učencev v publikacijah zavoda, na oglasnih deskah v zavodu in izven
njega, v medijih, biltenu, na spletni strani in na družabnih omrežjih glasbene šole.
- za video snemanje (otroka) na dogodkih, kot so koncerti, nastopi, tekmovanja, prireditve, izobraževanja
intenzivne vaje, izleti in hrambi posnetkov ter objavi posnetkov in podatkov iz intervjuja učencev za namene
predstavitve dejavnosti zavoda v javnosti, kot je opredeljeno po zakonu.

(obkrožite)

DA / NE
(obkrožite)

DA / NE
(obkrožite)

- z objavo (otrokovih) rezultatov na tekmovanjih na oglasni deski in v publikaciji zavoda
(kadar otrok tekmuje v imenu zavoda).

(obkrožite)

DA / NE

- z objavo (otrokovih) rezultatov na tekmovanjih na spletnih straneh zavoda
(kadar otrok tekmuje v imenu zavoda).

(obkrožite)

DA / NE

- za objavo imena in priimka (otroka), na različnih seznamih, kadar gre za organizacijo in vodenje vzgojno
izobraževalnega procesa (seznami na oglasnih prostorih v zavodu, Letnem delovnem načrtu,
Publikacija šole, Programi in koncertni listi, Zborniki, intenzivne vaje simfoničnega orkestra itd.).

DA / NE

- dovoljujem prevoz učenca v spremstvu učitelja na vse koncerte, nastope, tekmovanja, prireditve,

DA / NE

izobraževanja, intenzivne vaje, izlete.

(obkrožite)

(obkrožite)

Seznanjen/a sem,
- da bo glasbena šola podatke zbirala, obdelovala in hranila skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov,
- da imam pravico dano privolitev za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli omejiti, spremeniti ali pisno preklicati ter zahtevati
izbris podatkov.
Podpis: __________________________________________

Kraj in datum:__________________________________

