
 
 

SOGLASJE K ZBIRANJU OSEBNIH PODATKOV  
V PROCESU SVETOVANJA OZIROMA NUDENJA STROKOVNE POMOČI 

 
 

1. Spodaj podpisana/podpisani:  ______________________________________________________________, 
 
mati/oče/zakoniti zastopnik otroka: _________________________________________ (v nadaljevanju: otroka),  
 
soglašam, da Vrtec Jelka (v nadaljevanju: vrtec) nudi svetovanje oziroma strokovno pomoč mojemu otroku 
oziroma otroku, ki ga zastopam, z naslednjim konkretno in strokovno opredeljenim namenom: 
 

• opazovanje otroka, 
• svetovanje,                               
• dodatna strokovna pomoč.    

 
2. Podpisana/podpisani  soglašam,  da se  za dosego zgoraj  zapisanega  namena  v procesu  svetovanja 
oziroma nudenja strokovne pomoči v skladu s 46. členom Zakona o vrtcih po  strokovni  presoji svetovalne  
službe in  na  strokovni način zbirajo osebni podatki v okviru družinske in socialne anamneze, razvojne 
anamneze, diagnostičnih postopkov, postopkov strokovne pomoči oziroma svetovanja in strokovnih mnenj 
drugih institucij o zgoraj imenovanem otroku. 
 
3. Podpisana/podpisani sem seznanjena/seznanjen: 
• da se bodo tako zbrani osebni podatki uporabljali le za dosego zgoraj zapisanega namena svetovanja 

oziroma nudenja strokovne pomoči; 
• s pravico do vpogleda v strokovne interpretacije tako zbranih osebnih podatkov; 
• da se bodo tako zbrani osebni podatki lahko posredovali samo tistim drugim uporabnikom, ki jim to dovoljuje 

zakon, vsem ostalim pa samo na podlagi mojega pisnega soglasja; 
• so svetovalni delavci tako zbrane osebne podatke dolžni varovati kot poklicno skrivnost in da so te podatke 

kot poklicno skrivnost dolžni varovati tudi drugi strokovni delavci vrtca, če jim bodo podatki posredovani 
zaradi narave njihovega dela; 

• s pravico do vpogleda, komu so bili tako zbrani osebni podatki posredovani; 
• da 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; 

• da bodo vsi tako zbrani osebni podatki izbrisani v roku enega leta po otrokovem izstopu iz vrtca oziroma, da 
bodo lahko podatki ohranjeni v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva 
oziroma s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, 

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

• da 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; 

• da to soglasje za posamezni ali celotni namen lahko kadarkoli prekličem s pisno zahtevo na Vrtec Jelka, 
Glavarjeva ulica 18 a, 1000 Ljubljana.  

4. Soglasje  je  podpisano v  dveh  enakih izvodih, od katerih prejmejo en izvod starši oziroma zakoniti 
zastopniki otroka, drugi izvod pa se vloži v osebno mapo otroka. 
 
                                                                                                         
Podpis svetovalnega delavca:                                                               Podpis staršev oz. zakonitega zastopnika: 
 
_______________________                               Žig                              _________________________________ 
 
 
 
V _______________, dne ______________                     V _______________, dne ______________ 

mailto:info@kurikulum.si

