
 

 
 
 
 

Soglasje staršev oziroma zakonitih zastopnikov za obdelavo/objavo osebnih 
podatkov dijaka Srednje šole za oblikovanje Maribor za dobo celotnega 

izobraževanja na šoli do preklica 
 
 

Spoštovani, 
 
za namene izobraževanja in za nemoten potek dela Srednje šole za oblikovanje Maribor 
obdeluje osebne podatke dijakov in staršev oziroma skrbnikov, v obsegu in za namen kot ga 
določajo 86. in 87. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 
79/06 s sprem.). Prav tako v obsegu in za namen kot ga določa prej navedeni zakon šola 
obdeluje osebne podatke za namene izpolnjevanja dijakov za spremljanje njihovega razvoja in 
napredovanja ter za svetovanje in obveščanje. 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 navedenega zakona potrebujemo vašo 
privolitev, zato vas vljudno prosimo, da preberete spodnjo izjavo in nam dovolite predlagano 
obdelavo osebnih podatkov dijaka, tako, da ob posameznem namenu obdelave obkrožite DA. 
Če se s predlagano obdelavo osebnih podatkov učenca ne strinjate, obkrožite možnost NE. 
 

 
Podatki o dijaku 
 
Ime: __________________________  Priimek: __________________________ 
Datum rojstva: __________________   
Naslov bivališča: __________________________ Pošta: ____________________________ 
 
V šolskem letu ___________ obiskujem program/oddelek ____________________________ 
 

Starš oz. zakoniti zastopnik 
 
Mati:  Ime: ________________________ Priimek: ___________________________ 
 Naslov: ____________________________________________________________ 
 Telefon doma: ________________ GSM: ______________   
 
Oče: Ime: ________________________  Priimek: __________________________ 
 Naslov: ______________________________________________________________ 
 Telefon doma: ________________ GSM: _____________  
    
   



 

 
izrecno soglašam:  
 

 

 da šola z mano komunicira tudi po elektronskem naslovu: 
__________________________ .  DA   /   NE 
 

 da šola pridobi davčno številko dijaka, ki se glasi ______________, z namenom 
urejanja zavarovanja med praktičnim usposabljanjem pri delodajalcu, strokovnih 
ekskurzij v tujini in neizvrševanja obveznosti iz naslova plačila malice in drugih stroškov 
in na podlagi tega izvede ustrezne postopke v zvezi s tem.  DA   /   NE 
 

 da šola objavi sezname dijakov z namenom izvajanja učnega procesa (objava na 
oglasnem mestu v šoli (seznami razvrstitve v oddelke, seznami opravljanja izpitov, …), v 
letni publikaciji šole in drugih javnih publikacijah).  DA   /   NE 
 

 da šola objavi dosežke dijakov na tekmovanjih (objava na oglasnih mestih v šoli, na 
spletni strani šole, v šolskih publikacijah, v medijih).  DA   /   NE 

 

 da šola objavi fotografije dijaka v šolskih publikacijah in na šolski spletni strani za 
namen obveščanja javnosti o šolskih dogodkih in učnem procesu.  DA   /   NE  
 

 da dijak lahko sodeluje pri izvajanju različnih anonimnih anket, ki ne zahtevajo 
podpisovanja oziroma navajanja osebnega imena, letnika, oddelka ipd. in določljivost 
dijaka omogočajo le eventualno in le v primeru specifičnih raziskav mnenj (šolska 
prehrana …).   DA   /   NE  
 

 da je na spletni strani šole in v šolski publikaciji lahko objavljena skupinska fotografija 
razreda/letnika/oddelka, na kateri je tudi moj otrok.     DA   /   NE  
 

 da šola objavi zvočne, filmske in video posnetke dijakov iz nastopov in tekmovanj ter 
javnih prireditev (objava na oglasnih mestih v šoli, na spletni strani šole, v šolskih 
publikacijah, v medijih).   DA   /   NE 
 

 da šola razstavi izdelke dijakov (razstavni prostor v šoli, na šolskih predstavitvah izven 
šole); DA   /   NE 
 

 da šola uporablja osebne podatke (ime in priimek, datum rojstva, naslov) za šolsko 
knjižnico: izposoja knjig in učbenikov iz učbeniškega sklada. DA   /   NE 

 
Seznanjen/a sem, da imam pravico dano privolitev za obdelavo osebnih podatkov zgoraj 
navedenega učenca kadarkoli v obdobju izobraževanja na Srednji šoli za oblikovanje Maribor 
omejiti, spremeniti ali preklicati ter zahtevati izbris podatkov.  
 
 
Maribor, dne _____________________ Podpis staršev oz. zastopnikov


