Osnovna šola Toneta Čufarja
Čufarjeva 11, Ljubljana

Spoštovani,
Osnovna šola Toneta Čufarja 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, kot ga
določa 95. Člen Zakona o osnovni šoli (ZOsn).
Osebne podatke in dokumentacijo, na podlagi katere so/bodo zbrani osebni podatki, šola
uporablja in hrani v skladu z določili ZOsn, zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in v skladu
s Splošno uredbo (EU) o varstvu osebnih podatkov le toliko časa, dokler je to potrebno za
dosego namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in uporabljali. Ob koncu
izobraževanja oziroma po izpolnitvi namena obdelave šola osebne podatke izbriše oziroma uniči
v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ZOsn in določili Pravilnika o šolski
dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju, razen podatkov, ki se hranijo trajno oziroma so
del arhivskega gradiva.
Več o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete v Informacijah za posameznike o varstvu
osebnih podatkov na spletni strani šole.
Za obdelavo osebnih podatkov izven namenov ZOsn pa potrebujemo vašo PRIVOLITEV, zato vas
vljudno prosimo, da izpolnite obrazce.
Vaše osebne podatke, zbrane na podlagi privolitev, bomo obdelovali zgolj za namen, ki je
določen na obrazcu za privolitev.
Dane privolitve veljajo do konca šolanja in jih lahko kadarkoli prekličete ali spremenite s pisno
zahtevo, poslano na naslov šole tajnistvo@tonecufar.com.
Za več informacij o varstvu osebnih podatkov se obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo
osebnih podatkov v šoli. V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je možna pritožba/prijava
pri Informacijskem pooblaščencu RS.

Ljubljana, 1. 9. 2020

Mag. Tanja Grünfeld,
ravnateljica
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ZBIRNIK OSEBNIH PODATKOV
Spoštovani,
Osnovna šola Toneta Čufarja za namene izvajanja izobraževanja in izpopolnjevanja učencev, za
spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje in za nemoten potek dela
obdeluje osebne podatke učencev in staršev/skrbnikov v obsegu, kot ga določa 95. člen Zakona o osnovni
šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13
in 46/16 – ZOFVI-L; ZOsn).
Prosimo, izpolnite.

IME IN PRIIMEK UČENCA/UČENKE

________________________________________

RAZRED

________________________________________

NASLOV učenca/učenke

________________________________________

IME IN PRIIMEK MATERE

________________________________________

NASLOV matere

________________________________________

TELEFONSKA ŠTEVILKA matere

________________________________________

ELEKTRONSKI NASLOV matere*

________________________________________

IME IN PRIIMEK OČETA

________________________________________

NASLOV očeta

________________________________________

TELEFONSKA ŠTEVILKA očeta

________________________________________

ELEKTRONSKI NASLOV očeta*

________________________________________

Če želite, navedite informacije,
ki bi bile lahko v pomoč razredniku
(zdravstvene, osebne, učne in
druge posebnosti učenca/učenke)

________________________________________
________________________________________
________________________________________

* Podatki po ZOsn niso obvezni, če želite, nam jih posredujte zaradi lažje komunikacije med šolo, starši in
učenci. Z vnosom podatka privolite v obdelavo podatkov.

Kraj in datum:

___________________

Podpis staršev:

__________________
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PRIVOLITEV STARŠEV/SKRBNIKOV za obdelavo osebnih podatkov
Za namen obveščanja staršev in učencev, za namen informiranja javnosti ter promocijo učencev in šole v
zvezi z šolskim delom potrebujemo vašo privolitev na podlagi točke a prvega odstavka 6. člena Splošne
uredbe (EU) o varstvu osebnih podatkov.
Vljudno vas prosimo, da izpolnite spodnjo privolitev.

Starši _________________________________________________________________________
(ime in priimek matere in/ali očeta - tiskano)

učenca/učenke _________________________________________________ iz _______ razreda
(ime in priimek učenca/učenke - tiskano)

privolim:


da šola objavi rezultate mojega otroka s tekmovanj, natečajev, tečajev, taborov in dosežke ob
zaključku izobraževanja z imenom in priimkom, oddelkom in šolo:
Prosimo, obkrožite.



 na šolskih spletnih straneh

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

 v javnih medijih

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

 v šolskih publikacijah

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

 na šolskih javnih mestih (oglasne deske, zasloni, šolski radio)

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

 na promocijskih dogodkih šole

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

da šola objavi izdelke, zvočne posnetke, likovna in literarna dela, fotografije izdelkov, ki nastanejo
v okviru šolskih in obšolskih dejavnosti, z imenom in priimkom, oddelkom in šolo mojega otroka:
Prosimo, obkrožite.



 na šolskih spletnih straneh

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

 v javnih medijih

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

 v šolskih publikacijah

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

 na šolskih javnih mestih (oglasne deske, zasloni, šolski radio)

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

 na promocijskih dogodkih šole

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

da šola objavi fotografije mojega otroka, ki nastanejo v okviru šolskih in obšolskih dejavnosti:
Prosimo, obkrožite.

 na šolskih spletnih straneh

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

 v javnih medijih

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

 v šolskih publikacijah

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

 na šolskih javnih mestih (oglasne deske, zasloni, šolski radio)

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

 na promocijskih dogodkih šole

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM
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da šola objavi videoposnetke mojega otroka, ki nastanejo v okviru šolskih in obšolskih dejavnosti:
Prosimo, obkrožite.

 na šolskih spletnih straneh

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

 v javnih medijih

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

 v šolskih publikacijah

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

 na šolskih javnih mestih (oglasne deske, zasloni, šolski radio)

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

 na promocijskih dogodkih šole

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM



da moj otrok lahko sodeluje pri izvajanju različnih anket, ki
ne zahtevajo podpisovanja oziroma navajanja osebnega imena

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM



da moj otrok lahko sodeluje pri snemanju različnih
izobraževalnih, promocijskih oddaj, ki jih občasno v šoli
izvajajo medijske hiše

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM



da se podatki o osebnem imenu, oddelku, šoli, starosti in
naslovu mojega otroka posredujejo organizatorju za namen
izvedbe dogodka (npr. projekta, delavnice, srečanja, izmenjave
dijakov, tekmovanja, ekskurzije, natečaja) in za namen
opravljanja kolesarskega izpita

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM



da šola z mano, materjo, komunicira tudi po elektronskem
naslovu in telefonski številki, ki sta navedena
v obrazcu Zbirnik osebnih podatkov

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM



da šola z mano, očetom, komunicira tudi po elektronskem
naslovu in telefonski številki, ki sta navedena
v obrazcu Zbirnik osebnih podatkov

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

Ta privolitev ni obvezna in ne vpliva na pravice in obveznosti iz izobraževanja. Vaše osebne podatke bomo hranili do
izpolnitve namena, za katerega ste podali privolitev oziroma do preklica. Seznanjen/a sem, da dane privolitve lahko
kadarkoli prekličem oz. spremenim s pisno zahtevo, poslano na naslov šole.

Kraj in datum:

____________________

Podpis staršev: ____________________
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SOGLASJE STARŠEV/SKRBNIKOV - športnovzgojni karton

Starš/skrbnik___________________________________________________________________
(ime in priimek matere in /ali očeta)

učenca/učenke ________________________________________________ iz ________ razreda
(ime in priimek učenca/učenke)

OŠ Toneta Čufarja na podlagi 95. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L; ZOsn).

SOGLAŠAM

NE SOGLAŠAM

(Prosimo, obkrožite.)

da šola pridobi za namen vodenja evidence podatkov o gibalnih in morfoloških značilnostih
otrok, ugotavljanja takšnih značilnosti in sposobnosti:
podatke o otrokovih gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih, 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.
Zbrani podatki se bodo zbirali in uporabili samo za namen:
 ugotavljanja trendov sprememb telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti učencev na
nacionalni ravni kot strokovna pomoč pri oblikovanju nadaljnje strategije razvoja športne
vzgoje na vzgojno-izobraževalnem področju in širše,
 svetovanje o telesnem in gibalnem razvoju učencev, na podlagi katerega lahko učenci, ki
to želijo, sami ali s pomočjo strokovnjakov ocenijo raven svojih gibalnih sposobnosti in
telesnih značilnosti, si oblikujejo svoje programe vadbe ter dobijo nasvet o vključevanju v
različne športne dejavnosti
in posredovali drugim uporabnikom v skladu z zakonom.
Zbrane podatke vodi šola skladno z določili 95. člena ZOsn in 16. člena Pravilnika o zbiranju in
varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.
Soglasje velja za celotno obdobje učenčevega šolanja.
Dano soglasje lahko kadarkoli prekličete s pisno zahtevo, poslano na naslov šole.

Kraj in datum:

____________________

Podpis staršev:

____________________

