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Vrtec Lendava Lendvai Óvoda 
Župančičeva 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, Fax: 00386 2 57 88 671 

 

ID št. za DDV: SI10849076, Matična št.: 5089786000 
Transakcijski račun: SI56 0125 9603 0636 472 

 

 

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 

 

SOGLASJE K OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV  

 

Podpisana mati/skrbnica/rejnica (v nadaljevanju starš): 

____________________________________________________________ (ime in priimek) in 

podpisani oče/skrbnik/rejnik (v nadaljevanju starš): 

_____________________________________________________________    (ime in priimek)  

otroka  __________________________________________________(ime in priimek otroka), 

ki je vključen v Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda,  

 

I. SOGLAŠAM ali NE SOGLAŠAM (ustrezno označite z DA ali NE): 

 

1. Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda lahko v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih 

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

otroka, kot so SKUPINSKI POSNETKI OTROK, 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, 

a) za namene dokumentiranja in predstavitve vzgojnega dela vrtca 

javnosti in staršem v prostorih vrtca: 

  

- fotografije DA NE 

- zvočni in videoposnetki DA NE 

b) za namene dokumentiranja in predstavitve vzgojnega dela vrtca 

javnosti in staršem, ko vrtec sodeluje pri organizaciji dogodka ali sam 

organizira dogodek  izven vrtca: 

  

- fotografije DA NE 

- zvočni in videoposnetki DA NE 

c) za namene dokumentiranja in predstavitve vzgojnega dela vrtca v 

kroniki vrtca, zbornikih in publikacijah vrtca, vabilih 

  

- fotografije DA NE 

- zvočni in videoposnetki DA NE 

d) za namen predstavitve vzgojnega dela vrtca na spletni strani vrtca   

- fotografije DA NE 

- zvočni in videoposnetki DA NE 

e) za namen predstavitve vzgojnega dela vrtca v medijih   
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- fotografije DA NE 

- zvočni in videoposnetki DA NE 

f) za izobraževalne namene (strokovna srečanja, konference, posveti, 

predstavitev dobre prakse) 

  

- fotografije DA NE 

- zvočni in videoposnetki DA NE 

  

2. Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda lahko v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih 

podatkov, zbira, shranjuje, obdeluje in objavlja IZDELKE OTROKA, opremljene z 

osebnimi podatki (ime, priimek, starost, vrtec), nastale pri različnih dejavnostih 

vzgojno-izobraževalnega dela: 

a) z namenom dokumentiranja in predstavitve dela vrtca javnosti in 

staršem v prostorih vrtca 

DA NE 

b) za namene dokumentiranja in predstavitve vzgojnega dela vrtca 

javnosti in staršem, ko vrtec sodeluje pri organizaciji dogodka ali sam 

organizira dogodek  izven vrtca 

DA NE 

c) z namenom dokumentiranja in predstavitve dela vrtca javnosti in 

staršem v kroniki vrtca, zbornikih in publikacijah vrtca, vabilih 

DA NE 

d) z namenom predstavitve dela vrtca javnosti in staršem na spletni strani 

vrtca 

DA NE 

e) z namenom predstavitve dela vrtca javnosti in staršem pošlje v objavo 

otroškim in strokovnim revijam 

DA NE 

f) za izboraževalne namene (strokovna srečanja, konference, posveti, 

predstavitev dobre prakse) 

DA NE 

 

3. Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda lahko v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih 

podatkov, za namen dokumentiranja in predstavitve vzgojnega dela vrtca javnosti in 

staršem objavi REZULTATE, ki jih je otrok s svojim izdelkom dosegel z udeležbo na 

natečaju:  

a) v prostorih vrtca DA NE 

b) ko vrtec sodeluje pri organizaciji dogodka ali sam organizira dogodek  

izven vrtca 

DA NE 

c) v kroniki vrtca, zbornikih in publikacijah vrtca DA NE 

d) na spletni strani vrtca DA NE 

e) v medijih DA NE 

 

4. Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda lahko v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih 

podatkov,  POSREDUJE STARŠEM v papirni ali elektronski obliki: 

a) fotografije skupinskih posnetkov otrok in posnetke posameznega 

otroka staršem otroka, katerega otrok je na posnetku, pri različnih 

dejavnostih vzgojno-izobraževalnega dela vrtca 

DA NE 
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b) videoposnetke skupinskih posnetkov otrok in posnetke posameznega 

otroka staršem otroka, katerega otrok je na posnetku, pri različnih 

dejavnostih vzgojno-izobraževalnega dela vrtca 

DA NE 

 

5. Lahko moj otrok sodeluje pri snemanju skupinskih posnetkov otrok 

različnih 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 

 

 

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 in se izbrišejo po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani. 

- podrobnejše informacije so navedene v dokumentu obvestilo o obdelavi osebnih 

podatkov staršev in otrok v Vrtcu Lendava- Lendvai Óvoda, ki ste ga prejeli. 

 

 

II. 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. 

 

 

 

 

 

6. Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda lahko v skladu s predpisi, ki urejajo 

varstvo osebnih podatkov, za namen dokumentiranja in poročanja o 

izvedenem projektu POSREDUJE ORGANIZATORJU OZ. FINANCERJU 

PROJEKTA fotografije, zvočne in video posnetke otrok pri dejavnostih 

vzgojno-izobraževalnega dela, ki se izvajajo v okviru projekta, izdelke ali 

fotografije izdelkov otrok, ki so bili narejeni v okviru projekta . 

DA NE 
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III. IZJAVA O PRENOSU MATERIALNIH AVTORSKIH PRAVIC 

Hkrati se v korist Vrtca Lendava – Lendvai Óvoda odpovedujem uveljavljanju 

vseh materialnih pravic in denarnemu nadomestilu za otrokov izdelek, nastal v 

okviru dejavnosti vrtca, natečajev ali projektov. Soglašam, da lahko Vrtec 

Lendava – Lendvai Óvoda izdelek otroka reproducira in uporablja v namene 

dokumentiranja vzgojno-izobraževalnega dela vrtca, v izobraževalne in 

promocijske namene in ga podari (npr. voščilnice,..). 

 

 

DA NE 

Podpis: 

Starši/skrbniki/rejniki ____________________________ 

V/na ______________________ , dne _______________                                                                  

Starši/skrbniki/rejniki ____________________________ 

V/na ______________________ , dne _______________                                                                 


