
 

 

SOGLASJE K ZBIRANJU IN OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV 

 
1. Na podlagi člena 6 (odstavek 1, točka a) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in v skladu z 16. 

členom Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 
80/04); v nadaljevanju: Pravilnik) 

spodaj podpisana/podpisani:  _____________________________________________________________, 

mati/oče/zakoniti zastopnik otroka: __________________________________ (v nadaljevanju: otroka), 
soglašam, da Vrtec Jelka, Glavarjeva 18a, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vrtec):  

a) občasno fotografira ali posname otroka pri dejavnostih/aktivnostih v vrtcu ali na različnih dogodkih 
(javnih nastopih, prireditvah, izletih, skupinskih fotografiranj, itd), ki jih organizira vrtec oziroma na katerih vrtec 
sodeluje, ter fotografije, avdio ali video posnetke:  

• objavi v publikacijah vrtca (publikacija, zbornik, brošure, letaki, plakati, 
itd)                   DA       NE 

• izpostavi na oglasnih deskah, hodnikih in drugih skupnih prostorih vrtca,                    DA       NE 

• objavi na spletni strani vrtca in v novinarskih medijih,                   DA       NE 

• zaradi lažje komunikacije in sodelovanja, dovoli vpogled/posreduje 
staršem drugih otrok v oddelku,                   DA       NE 

• uporabi pri vzgojno izobraževalnem delu zaposlenih v vrtcu                   DA       NE 

 

b) razstavi in objavi likovne in druge izdelke otrok: 

• v publikacijah vrtca (publikacija, zbornik, brošure, letaki, plakati, itd),                DA       NE 

• na oglasnih deskah, hodnikih in drugih skupnih prostorih vrtca,                DA       NE 

• spletni strani vrtca in v novinarskih medijih,                 DA       NE 

 

c) z otrokom lahko sodeluje pri snemanju radijskih in televizijskih oddaj, časopisnih prispevkih in drugih 
novinarskih poročanjih in da je otrokovo ime in priimek, lahko skupaj s fotografijo/posnetkom, objavljeno v 
mediju;                                                                                                                                              DA      NE 

 

č) z namenom komuniciranja z zaposlenimi in predstavniki organov vrtca (svet staršev) uporablja moj 
elektronski naslov, ki se glasi: ____________________________________________. 

                                                                                                                                                         DA       NE 

                                                                                            (pri vsaki od zgornjih točk obkrožite vašo odločitev) 

 

2. Podpisana/podpisani sem seznanjena/seznanjen, da : 
 
• gre pri točkah a in b za osebne podatke otroka, ki bodo nastali pri izvajanju vzgojno – izobraževalne 

dejavnosti vrtca in ki so na podlagi mojega soglasja v skladu z drugim odstavkom 16. člena Pravilnika 
lahko javno dostopni, ker po naravi, vsebini ali namenu ne posegajo v zasebnost otroka; 



• se bodo osebni podatki iz točke a in b lahko uporabljali za namen obveščanja javnosti o dejavnostih 
vrtca, za razstave oz. natečaje izdelkov otrok in za izobraževanje zaposlenih v vrtcu; 

• gre pri točki č za moje osebne podatke, potrebne za namene obveščanja in komuniciranja zaposlenih 
in predstavnikov organov vrtca (obvestila, vabila, itd.); 

• se bodo tako zbrani osebni podatki lahko posredovali pogodbenim obdelovalcem vrtca (npr. izbranim 
ponudnikom informacijskih rešitev) in uporabnikom, ki se lahko z mojimi podatki seznanijo zaradi 
izvajanja svojih zakonskih pristojnosti (državne in druge institucije javnega sektorja); 

• vrtec osebnih podatkov zbranih na podlagi predmetnega soglasja ne prenaša v tretje države; 
• bo vrtec tako zbrane osebne podatki uporabil za namen, za katerega so bili podatki zbrani, za druge 

namene pa le, če tako določajo veljavni predpisi (npr. posredovanje inšpekcijskim službam v zvezi z 
njihovimi pristojnostmi), sicer pa le na podlagi mojega pisnega soglasja; 

• velja soglasje le za šolsko leto 2022/23; 
• lahko v zvezi z obdelavami, ki se bodo izvajale v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, 

uveljavljam pravico do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve, ugovora in prenosljivosti osebnih 
podatkov ter, da lahko vložim pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS; 

• vrtec vse podatke, ki bodo zbrani na podlagi tega soglasja hrani še eno leto po izstopu otroka iz vrtca, 
dlje pa le, če je to objektivno potrebno zaradi narave same objave (npr. tiskana publikacija, novinarski 
članek) ali če tako od njega zahtevajo predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega 
gradiva, 

• ni nobenih posledic za otroka ali mene, če ne dam soglasja k obdelavi zgoraj navedenih osebnih 
podatkov; 

• se glede informacij o obdelavi tako zbranih osebnih podatkov lahko obrnem na pooblaščeno osebo 
za varstvo osebnih podatkov vrtca prek elektronske pošte na naslov: info@kurikulum.si; 

• to soglasje za posamezni ali celotni namen lahko kadarkoli prekličem s posredovanjem preklica na 
naslov: Vrtec Jelka, Glavarjeva 18a, 1000 Ljubljana. 

 

 

V _______________, dne ______________                                                                    Podpis:                                                                                                         

                                                                                                                  ________________________       
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