
V primeru kakršnih koli vprašanj pišite na

vrtec@easistent.com
eAsistent

E-mail in SMS obvestila vzgojitelja
Na voljo so vam pomembna obvestila vzgojitelja,
ki jih lahko v vsakem trenutku preverite prek

odsotnost otroka v vrtcu.

eAsistent za starše je v osnovi p
vrtcem in starši, urejanje odsotnosti otrok, vpogled na oglasno desko, pregled

rvacij.

I

pomembna obvestila, ki jih bo objavil 
vaš vzgojitelj. 

Enostavno si lahko ogledate

spremljate in urejate na dosegu
vašega pametnega telefona.

Skrbimo za varnost vaših osebnih podatkov!
Zagotavljamo varnost osebnih podatkov na najvišjem nivoju in smo nosilec 
standa
zahteve
dostopnih na naši spletni strani https://www.easistent.com
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Smo specializirano podjetje za nadgradnjo  v vrtcih in se zavedamo pomembnosti varstva osebnih podatkov.  da 
bomo navedene osebne podatke (ime in priimek starša/skrbnika, mobitel, e-mail, ime in priimek otroka,  uporabljali  za 
zagotovitev  storitve eAsistent za , ki  vklop izbranega paketa eAsistent za starše, posredovanje 
uporabniškega imena in gesla za prijavo v spletno in/ali mobilno aplikacijo, posredovanje povezave za nastavitev novega gesla v primeru 
pozabe, posredovanje navodil in opomnikov za  v primeru izbire  paketa, pošiljanje obvestil prek SMS in/ali e-mail 
s strani vzgojitelja ter ostalih obvestilih, ki se nanašajo na delo in vedenje otroka v vrtcu.

 podlaga za obdelavo osebnih podatkov v storitvi eAsistent za starše je izpolnjena in  prijavnica, ki jo boste oddali v vrtec 
ali poslali na naš naslov.  informacije o vaših pravicah v zvezi s posredovanimi osebnimi podatki in o delovanju storitve lahko 
pridobite tudi na naši spletni strani https://www.easistent.com/varstvo_osebnih_podatkov.

                   
               

Z izpolnjenimi osnovnimi podatki bo vklopljen uporabniški  eAsistenta za starše.  boste dostopne podatke za portal za 
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Vrtec:

. . 20

Mobitel:

E-mail:

. . 20

Mobitel:

E-mail:

Del pogodbe o naročilu storitve so Splošni pogoji za uporabo storitve eAsistent za starše, ki so objavljeni na spletni 
strani https://vrtec.easistent.com/splosni_pogoji.

Z izpolnitvijo in podpisom te prijavnice potrjujete, da soglašate z obdelavo vaših osebnih podatkov in ste seznanjeni s svojimi pravicami v
zvezi s posredovanimi osebnimi podatki. Vašo privolitev za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete.


