elt vec,ovn
PRIVOLITEV K VODENJU EVIDENC
Sola VEGOVA Ljubl.jana potrebuje za nemoten potek dela razlidne osebne podatke dijakov, ki jih lahko zbiramo
in obdelujemo le z vaSo privolitvijo, zato vas vljudno prosimo, da podpiiete to iz.javo.
Pri tem Sola ravna skladno z 42. dlenom Zakona o Bimnazijah (Uradni list RS, 5t. 1/07), s 86. alenom Zakona o
poklicnem in strokovnem izobraievanju (Ur. l. RS, it.7912006) in upo5teva dolodila Sploine uredbe o varstvu
ose

bnih podatkov.

Podatke bodo strokovnl delavci iole uporabl.jali izklludno za potrebe in v dobro dijaka, npr. za spremljanje
njegovega napredovanja, za svetovanje in obveSdanle v nujnlh primerih. Potrebni so za nadrtovanje iolskega
dela, analize in primerjave. Osebne podatke bomo uporabljali in hranili skladno z navedenima zakonoma ln
uredbo le toliko iasa, doklerje to potrebno, da bi dosegli namen, zaradi katerega so se zbirali in uporabljali.

IZJAVA
S podpisom soglaiamo z zbiranjem podatkov na Vegovi Ljubllana v namene, zapisane po alineiah, do konca
Solskega leta oz. do pisnega preklica (izbrisa), in sicer (obkroZite):

. da v tekoaem Solskem letu pedago5ki delavci !ole uporabljajo posredovane kontaktne podatke stariev za
obveitanje o dijakovem utnem uspehu in osebnostnem razvoju; to pomeni, da imajo starii vpogled v
redovalnico, dnevnik in osebni list in so seznanjeni z dijakovimi uspehi, pohvalami, nagradami in morebitnimi
izredenimivzgojnimi ukrepi; starii imajo tudi pravico vpogleda v dijakove raaunovodske in druge podatke, ki se
nanalajo na njegovo

5ola nje;

DA

NE

.

da za svetovanje dijaku o vpisu, prepisu, Studiju in ob problemih, s katerimise di.jak obrada na razrednika in
svetovalno sluibo, svetovalna sluiba pridobi od dijaka in starSev ustrezne osebne podatke o dijaku (razvojna,
druTinska, socialna, iolska anamneza, ocene, teZave)i

DA

NE

.

da lahko iola sodeluje in izmenjuje osebne podatke z zunanjimi institucijami, ki dijaka obravnavajo (centri za
socialno delo, zdravstvene ustanove, med drugim ZD Ljubl.jana za sistematske preglede dijakov, dijaiki domovi,
svetovalni centri, vzgo.jne posvetovalnice in podobno);

DA

NE

.

da lahko zaposleni za obve5danje dijakov uporabljajo dijakovo ime in priimek
objavljeniseznamidijakov ob vpisu, na maturi, na tekmovanjih ipd.);

DA

v prostorih

Sole (.javno

NE

.

da lahko 5ola dljaka fotografira za 5olske namene (e-asistent) in promocijsko objavlja 5olsko fotografsko,
filmsko gradivo o Solskih aktivnostih in ga arhivira;

DA
.

NE

da Sola lahko anketira dijake na podrodjih, ki so v skladu z vzgojno-izobraieva lno usmeritvijo 50le.

DA

Datum:

Pod pis

stariev:

NE

