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Izjava/soglasje staršev oziroma zakonitih zastopnikov za obdelavo/objavo 

osebnih podatkov otroka  

 
Spoštovani 

Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno (v nadaljevanju vrtec) zbira osebne podatke v evidenci vključenih 

otrok, v obsegu in za namen kot ga določajo 43., 44., 45., in 46. člen Zakona o vrtcih. Ob trajnem izpisu 

otroka iz vrtca, oziroma po izpolnitvi namena obdelave podatkov, vrtec 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 navedenega zakona pa potrebujemo vašo privolitev, 

zato vas vljudno prosimo, da preberete spodnjo izjavo in nam dovolite predlagano obdelavo osebnih 

podatkov otroka, tako, da ob posameznem namenu obdelave obkrožite DA. Če se s predlagano 

obdelavo osebnih podatkov otroka ne strinjate, označite možnost NE.  

 
  

Soglašam/va:  
 

 obkrožite 

da vrtec z mano komunicira tudi po elektronskem 

naslovu:____________________________________________________________ 
DA / NE 

da se fotografije, videoposnetki in izdelki otrok uporabljajo v namen sodelovanja na 
natečajih in v projektih 

DA / NE 

da vrtec objavi dosežke otrok na tekmovanjih, natečajih in projektih (objava na 
oglasnih mestih v vrtcu, na spletni strani šole/vrtca, v publikacijah zavoda, v medijih) 

DA / NE 

da vrtec objavi fotografije otrok iz dogajanja v oddelku, tekmovanj, natečajev, 
projektov ter javnih prireditev (objava na oglasnih mestih v vrtcu, na spletni strani 
šole/vrtca, v publikacijah zavoda, v medijih) 

DA / NE 

da vrtec objavi zvočne, filmske in video posnetke otrok iz dogajanja v oddelku,  
tekmovanj, natečajev, projektov ter javnih prireditev (objava na oglasnih mestih v 
vrtcu, na spletni strani šole/vrtca, v publikacijah zavoda, v medijih) 

DA / NE 

 PODATKI O OTROKU MATI/zakoniti zastopnik OČE/zakoniti zastopnik 

IME IN PRIIMEK    

DATUM ROJSTVA    
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da vrtec organizira prevoze otrok na razne obogatitvene, nadstandardne in druge 
dejavnosti, ki se izvajajo izven prostora šole (avtobus, kombi, vlak). 

DA / NE 

z objavo fotografij, ki so nastale v okviru vzgojno-izobraževalne dejavnosti, društvom 
in javnim zavodom, s katerimi sodeluje vrtec in zavod OŠ Cerkno 

DA / NE 

da se fotografije, videoposnetki in izdelki otrok uporabljajo v namen študijskega 
gradiva za potrebe vrtca 

DA / NE 

da se fotografije, videoposnetki in izdelki otrok uporabljajo v namen prezentacije 
vzgojnega dela v okolju 

DA / NE 

da se fotografije, videoposnetki in izdelki otrok uporabljajo za potrebe študentov na 
obvezni študijski praksi, 

DA / NE 

da se fotografije, videoposnetki in izdelki otrok uporabljajo na strokovnih srečanjih ter 
z namenom sodelovanja s starši. 

DA / NE 

  

 
 
Seznanjen/a sem, da imam pravico dano privolitev za obdelavo osebnih podatkov zgoraj navedenega 

otroka kadarkoli v obdobju otrokove vključenosti v Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno omejiti, spremeniti 

ali pisno preklicati ter zahtevati izbris podatkov.  

 
 
 

Podpis staršev (mati) oz. zastopnikov:______________________ 

 

Podpis staršev (oče) oz. zastopnikov:______________________ 

 

 

 

Kraj: ____________________ Datum: ________________  

 


