
 

 

Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj, Kidričeva 49, 4000 Kranj. e-naslov: info@sfpkr.si 

IZJAVA O PRIVOLITVI STARŠEV OZ. SKRBNIKOV OTROKA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV OTROKA 
 

Spodaj podpisani/a _____________________________ (starš/skrbnik otroka) s podpisom te izjave  
 
dovoljujem, da Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj, (v nadaljevanju: »šola«) obdeluje navedene osebne  
 
podatke otroka _____________________________(ime in priimek otroka) za naslednje namene: 
 

 (Ustrezno obkrožite) 

Ime in priimek otroka na seznamih otrok za namen objav na oglasnem mestu v šoli. DA NE 

Skupinska in/ali posamična fotografija/posnetek otroka za namen objave na spletni strani 
šole, v publikacijah, letopisu, družabnih omrežjih, oglasnem mestu, razstavah, v publikacijah, 
glasilih, elektronskih medijih, na javnih prireditvah, promocijskih gradivih šole in 
predstavitvah v medijih (npr. televizija, radio). 

DA NE 

Dosežek otroka _______________________ na tekmovanjih v znanju, športnih, literarnih in 
drugih tekmovanjih ter njihove izdelke, dosežke in prispevke za namene objave na spletni 
strani šole, družabnih omrežjih, oglasnem mestu, razstavah, v šolskih publikacijah, glasilih, 
letopisu, elektronskih medijih, na šolskih predstavitvah, promocijskih gradivih šole in 
predstavitve v medijih (npr. televizija, radio). 

DA NE 

Dosežek otroka ________________________ na tekmovanjih v znanju, športnih, literarnih 
in drugih tekmovanjih za namen hrambe v trajni dokumentaciji in arhivu šole. 

DA NE 

Zvočni in/ali video posnetek otroka, ki je nastal pri sodelovanju otroka v medijih (npr. 
televizija, radio, …) za namene promocije, dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti 
o delu in dogodkih šolskih in obšolskih dejavnosti. 

DA NE 

Elektronski naslov starša/skrbnika za potrebe obveščanja o šolskih in obšolskih dejavnostih. 

_________________________________________________________________________ 
(Če ste obkrožili DA, vpišite elektronski naslov starša/skrbnika) 

DA NE 

 
Izjava velja od podpisa te privolitve ter velja toliko časa, kot je potrebno za dosego namena, zaradi katerega 
so se podatki zbirali ali nadalje obdelovali oz. do preklica. 
 
To izjavo lahko starš/skrbnik brez navedbe razloga kadarkoli prekliče s pisno zahtevo poslano na naslov 
Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj ali po elektronski pošti na e-naslov info@sfpkr.si. Preklic privolitve 
ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. 
 
Zavezujemo se, da bomo spoštovali vašo voljo, osebne podatke pa za v izjavah opredeljene namene obdelovali 
zgolj v okviru danih privolitev. Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z veljavnimi predpisi s področja 
varstva osebnih podatkov. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko 
preberete v naši Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na 
http://arhiv.sfpkr.si/PDF/Politika_varstva_osebnih_podatkov.pdf Dodatna vprašanja lahko naslovite tudi na 
pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na dpo@datainfo.si. 
 
Kraj in datum:________________                 Podpis starša/skrbnika: ________________ 
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