
    

 

Vrtec Mornarček Piran 

VRTEC MORNARČEK PIRAN, SCUOLA DELL'INFANZIA MORNARČEK PIRANO,                                                                        

Ulica IX. korpusa 40 a, 6330 Piran (v nadaljevanju: vrtec) 

 

 

SOGLASJE K ZBIRANJU OSEBNIH PODATKOV  

 

 

 
1. Podpisana/podpisani ___________________________________________________________________  

(starši/zakoniti zastopnik otroka) 

 

soglašam, da vrtec v skladu z drugim odstavkom 16. člena Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na 

področju predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 80/04): 

 

 v publikacijah vrtca,  

 na spletni strani vrtca ali drugih medijih,  

 za sodelovanje na razstavah otroških izdelkov in likovnih natečajih ter  

 za izobraževanje zaposlenih na področju predšolske vzgoje, 

 

objavi/razstavi                                                                               (pri vsaki točki ustrezno označite vašo odločitev) 

 

 fotografije,                                                                                                                       DA        NE 

 videoposnetke,                                                                                                                 DA        NE 

 zvočne posnetke ali                                                                                                          DA        NE 

 izdelke                                                                                                                              DA        NE 

 

mojega otroka oziroma otroka, ki ga zastopam, __________________________________________________,  

                                        (ime in priimek) 

rojenega __________________. 

 

2. Podpisana/podpisani  sem seznanjena/seznanjen,  da gre za osebne podatke otroka, ki so v skladu z drugim 

odstavkom 16. člena Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje lahko 

javno dostopni, ker po naravi, vsebini ali namenu ne posegajo v zasebnost otroka. 

 

3. Podpisana/podpisani sem seznanjena/seznanjen: 

 da se bodo tako zbrani osebni podatki uporabljali le namen obveščanja javnosti o dejavnostih vrtca, za 

sodelovanje na razstavah otroških izdelkov in likovnih natečajih in za izobraževanje zaposlenih na 

področju predšolske vzgoje; 

 da se bodo tako zbrani osebni podatki lahko posredovali samo tistim drugim uporabnikom, ki jim to 

dovoljuje zakon, vsem ostalim pa samo na podlagi mojega pisnega soglasja; 

 s pravico do vpogleda, komu so bili tako zbrani osebni podatki posredovani; 

 da bodo vsi tako zbrani osebni podatki izbrisani najkasneje eno leto po otrokovem izstopu iz vrtca 

oziroma da bodo lahko podatki ohranjeni v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in 

arhivskega gradiva, in varstvo osebnih podatkov, 

 da imam možnost preklica soglasja k zbiranju osebnih podatkov. 

 

 

V _______________, dne ______________                                                                    Podpis:                                                                                                         

 

                                                                                                                  ________________________                                      

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3546

