
Vrtec Lendava Lendvai Óvoda 

Župančičeva ulica 5 – Župančič utca 5. 

9220 Lendava - Lendva 

http://www.vrtec-lendava.si, 

e-pošta: vrtec.lendava@guest.arnes.si, 
tel.: 00386 2 57 88 670  

 

1 / 2 

 

 

  

 
 

 

Na podlagi 16. člena Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju 

predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 80/2004) in v skladu s Splošno uredbo o varstvu 

podatkov (GDPR; 2016/679) vas glede osebnih podatkov, ki po naravi, vsebini ali namenu ne 

posegajo v zasebnost posameznika, naprošamo za naslednje     

 

SOGLASJE O UPORABI OSEBNIH PODATKOV  

 

Podpisani/podpisana ___________________________________________ (ime in priimek) 

mati/oče/skrbnik/rejnik otroka __________________________________(ime in priimek 

otroka), ki  obiskuje program predšolske vzgoje v Vrtcu Lendava – Lendvai Óvoda, s to izjavo 

soglašam ali ne soglašam (ustrezno označite z DA ali NE), da lahko Vrtec Lendava – Lendvai 

Óvoda v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, za namen dokumentiranja in 

predstavitve vzgojnega dela vrtca javnosti in staršem, rejnikom oz. skrbnikom, sodelovanja 

na natečajih, izobraževanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ter v študijske 

namene: 

 

• zbira, shranjuje, obdeluje in objavlja javno dostopne osebne podatke 

otroka, kot so skupinski posnetki na fotografijah, zvočni ali video posnetki, 

na katerih je tudi moj otrok, nastali na prireditvah, javnih nastopih in pri 

različnih dejavnostih vzgojno-izobraževalnega dela v skladu z Letnim 

delovnim načrtom vrtca, Letnim delovnim načrtom enote in Letnim 

delovnim načrtom strokovnega delavca, za namene obveščanja javnosti o 

dogodkih in vzgojno-izobraževalnem procesu v prostorih vrtca in izven njega 

ter na spletni strani vrtca; 

 

DA NE 

• objavlja in shranjuje izdelke otroka, opremljene z osebnimi podatki (ime, 

priimek, starost), nastale v okviru obogatitvenih dejavnosti, razstav, 

projektov, v prostorih vrtca, izven njega in na spletni strani vrtca; 

 

DA NE 

•ob koncu šolskega leta posreduje staršem, rejnikom ali skrbnikom v papirni 

ali elektronski obliki skupinske posnetke in posnetke fotografij ter 

videoposnetke, na katerih je moj otrok pri različnih dejavnostih vzgojno-

izobraževalnega dela. 

 

 

 

 

DA NE 
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Soglašam, da lahko moj otrok: 

  

  

• sodeluje pri intervjujih in snemanju različnih izobraževanj ali promocijskih 

oddaj, ki jih občasno izvaja vrtec ali jih v prostorih vrtca ali izven njega 

izvajajo in javno objavljajo časopisne hiše, predvajajo radijske in TV hiše z 

namenom promocije in dobrobiti vrtca; 

 

DA 

 

 

NE 

• sodeluje pri izvajanju različnih raziskav, ki ne zahtevajo navajanje osebnih 

podatkov in ne omogočajo osebne določljivosti; 

 

DA NE 

Dovoljujem objavo imena mojega otroka na poimenskem seznamu otrok, v 

prostorih vrtca, z namenom seznanitve staršev: 

  

• o razporeditvi otrok v oddelke novega šolskega leta DA NE 

• o razporeditvi oziroma združevanju otrok v oddelke za čas šolskih počitnic DA NE 

  

___________________________________________________________________________ 

 

Seznanjen/a sem, da: 

- da soglasje velja za celotno obdobje vključenosti otroka v vrtec oz. do izpisa otroka iz vrtca ali 

pisnega preklica in se hrani v evidenci vključenih otrok; 

- lahko soglasje kadarkoli pisno prekličem pri svetovalni delavki ali vodstvu vrtca. Preklic 

soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem; 

- bo vrtec navedene podatke uporabil izključno za zgoraj navedeni namen;  

- bo vrtec pridobljene podatke hranil in obdeloval v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo 

osebnih podatkov, in predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva. 

 

Obenem izjavljam, da fotografij in videoposnetkov, ki so nastali v vrtcu, ne bom uporabljal/a 

oz. objavljal/a v spletnih omrežjih oz. jih kako drugače javno objavljal/a in razmnoževal/a. 

 

 

V______________ , dne ____________         

Podpis staršev/skrbnikov/rejnikov 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 


