
 

 

 

PRIVOLITEV K VODENJU EVIDENC 

 

Vegova Ljubljana za namene izobraževanja dijakov, za spremljanje njihovega razvoja in 
napredka, za svetovanje in obveščanje in za nemoten potek dela šole obdeluje osebne podatke 
dijakov in staršev oz. skrbnikov v obsegu, kot ga določata 86. člen Zakona o poklicnem in 
strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 46/2019) in 42. člen Zakona o gimnazijah (Uradni 
list RS, št. 46/2019). 

Za obdelavo osebnih podatkov izven namenov, določenih v zgoraj omenjenih zakonih, pa 
potrebujemo vašo privolitev, zato vas vljudno prosimo, da preberete spodnjo izjavo in nam 
dovolite predlagano obdelavo osebnih podatkov dijaka, tako da ob posameznem namenu 
obdelave podatkov obkrožite DA. Če se s predlagano obdelavo osebnih podatkov dijaka ne 
strinjate, obkrožite NE. Več o obdelavi osebnih podatkov lahko preberete v Splošni uredbi o 
varstvu podatkov. 

 

IZJAVA STARŠEV OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKOV 

ALI POLNOLETNIH DIJAKOV 

 

S podpisom soglašam z zbiranjem osebnih podatkov na Vegovi Ljubljana v namene, 
zapisane v alinejah, do konca šolskega leta oz. do pisnega preklica (izbrisa), in sicer 
(obkrožite): 

• da šola lahko objavi fotografije in osebne podatke dijaka (ime, priimek, razred) v šolskih publikacijah   
za namene obveščanja javnosti o šolskih dogodkih in učnem procesu                       DA     NE 

• da šola lahko objavi fotografije in osebne podatke dijaka (ime, priimek, razred) na oglasnih deskah 
šole za namene obveščanja javnosti o šolskih dogodkih in učnem procesu                DA     NE 

• da šola lahko objavi fotografije in osebne podatke dijaka (ime, priimek, razred) na šolski spletni 
strani za namene obveščanja javnosti o šolskih dogodkih in učnem procesu              DA     NE 

• da šola lahko objavi fotografije in osebne podatke dijaka (ime, priimek, razred) v spletnih  
skupnostih (FB, Instagram ipd.) za namene obveščanja javnosti o šolskih dogodkih  
in učnem procesu                      DA     NE 

• da šola lahko objavi fotografije in osebne podatke dijaka (ime, priimek, razred) prek javnih  
medijev za namene obveščanja javnosti o šolskih dogodkih in učnem procesu            DA     NE 
 
 

Datum: ________________                     Podpis staršev/skrbnikov oz. polnoletnega dijaka/-inje: 
 
        _______________________________ 

 
 


