
IZJAVA STARŠEV, SKRBNIKOV ALI ZAKONITIH ZASTOPNIKOV OTROKA 

S podpisom soglašam, da se podani osebni podatki iz Vloge za sprejem otroka v Vrtec Čebelica 

Šentjernej obdelujejo v namen vodenja evidenc o otroku v vzgojni skupini in računovodstvu vrtca. 

Vlagatelj/-ica izjavljam, da so podatki resnični, točni in popolni. Obvezujem se, da bom pisno javil 

vsako spremembo podatkov (na obrazcu za sporočanje sprememb osebnih podatkov, ki je na 

razpolago na spletni strani vrtca, v enotah vrtca in na upravi). 

Na tem obrazcu so navedena soglasja: 

- obveščanje s strani vrtca  

- obveščanje s strani predstavnika sveta staršev  

- fotografiranje, snemanje, razstave likovnih izdelkov ipd.  

- pregled lasišča  

- navedba oseb, ki prihajajo po otroka v vrtec 

Spodaj podpisani ____________________________ s podpisom te privolitve in obkrožitvijo izbire 

'DA' ob namenu obdelave izrecno soglašam z naslednjimi nameni obdelave osebnih podatkov: 

 Soglašam, da me Vrtec obvešča o dogodkih in posebnostih v zvezi z mojim 

otrokom ter pri tem obdelujete sledeče osebne podatke: naslov bivališča,  

e-naslov: ____________________________________,  

telefonske številke (oče) ___________________,  

telefonska številka (mati) __________________, 

telefonska številka druge osebe za nujne klice (Kdo in številka) 

 _________________________________________________________ . 

 

Privolitev velja do preklica oziroma do izpisa otroka iz vrtca. 

DA      /      NE 
 

(obkrožite) 

 Soglašam, da me predstavniki sveta staršev obveščajo o dogodkih in pri 

tem obdelujete sledeče osebne podatke: telefonska številka, e-naslov, 

naslov bivališča. 

 

Privolitev velja do preklica oziroma do izpisa otroka iz vrtca. 

DA      /      NE 
 

(obkrožite) 

 Soglašam, da Vrtec Čebelica Šentjernej, Trubarjeva ulica 8, 8310 
Šentjernej, v skladu s 16. členom Pravilnika o zbiranju osebnih podatkov 
na področju predšolske vzgoje fotografira, snema in objavlja posnetke, na 
katerih je moj otrok, v publikacijah, na spletnih straneh in uradnih 
socialnih omrežjih Vrtca Čebelica, v sredstvih javnega obveščanja in za 
namen sodelovanja na razstavah otroških izdelkov ter na likovnih 
natečajih. Fotografije in posnetki, ki ostanejo v vrtcu, se hranijo v kroniki 
vrtca in v foto arhivu, na spletnih straneh in v arhivu vrtca. 
 

Privolitev velja do preklica oziroma do izpisa otroka iz vrtca. 

DA      /      NE 
 

(obkrožite) 



 Soglašam, da strokovni delavci mojega otroka izvedejo preventivne 
preglede lasišča. 
 
Privolitev velja do preklica oziroma do izpisa otroka iz vrtca. 

DA      /      NE 
 

(obkrožite) 

 Poleg staršev, skrbnikov ali zakonitih zastopnikov lahko otroka pripeljejo 
v vrtec ali odpeljejo  iz vrtca naslednje osebe: 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 

Seznanjen sem, da: 

- lahko zahtevam vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov 

ali podam ugovor zoper obdelavo in prenosljivost osebnih podatkov, in sicer s pisnim 

obvestilom na naslov Vrtec Čebelica Šentjernej, Trubarjeva ulica 8, 8310 Šentjernej, ali na 

elektronsko pošto vrtec-cebelica.sentjernej@guest.arnes.si  

- lahko vložim pritožbo pri nadzornemu organu, v kolikor menim, da obdelava osebnih podatkov 

krši Splošno uredbo o varstvu podatkov. 

 

Kraj in datum:                                                                     Podpis: 

 

_______________________                                                               ________________________ 
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