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OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR 
DANILA KUMAR INTERNATIONAL SCHOOL 

Gogalova ulica 15, Ljubljana, Slovenija  
Telefon:  + 386 1 563 6820  
Telefaks: + 386 1 568 4105 

 
NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS 

              /Seneka/ 

 

 

Spoštovani, 
 
OŠ Danile Kumar za namene izobraževanja in izpopolnjevanja učencev, za spremljanje njihovega razvoja in 
napredovanja ter za nemoten potek dela šola obdeluje osebne podatke učencev in staršev oziroma skrbnikov, v 
obsegu kot ga določa 95. člen Zakona o osnovni šoli (ZOsn). Šola za namen sodelovanja skladno z zakonodajo 
posreduje podatke zunanjim institucijam, ki so do teh podatkov zakonsko upravičene (MOL, Zdravstveni dom, 
CŠOD…). Hkrati vas obveščamo, da bo v šolskem letu 2020/2021 staršem in drugim obiskovalcem vstop v šolo 
omogočen le pod posebnimi pogoji ob obveznem vnaprejšnjem dogovoru. Večina stikov bo morala potekati na 
daljavo.  
 
Osebne podatke in dokumentacijo, na podlagi katere so/bodo bili zbrani osebni podatki, šola uporablja in hrani 
v skladu z določili ZOsn in zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov le toliko časa, dokler je to potrebno za 
dosego namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in uporabljali. Ob koncu izobraževanja oziroma po 
izpolnitvi namena obdelave šola osebne podatke izbriše oziroma uniči v skladu z določili Zakona o varstvu 
osebnih podatkov, razen podatkov, ki se hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva.  
 
Za obdelavo osebnih podatkov izven namenov iz ZOsn in za obdelavo nekaterih osebnih podatkov, za katere 
ZOsn to izrecno določa, pa potrebujemo vašo privolitev, zato vas vljudno prosimo, da preberete spodnje soglasje 
»Soglasje staršev oziroma skrbnikov« in nam dovolite predlagano obdelavo osebnih podatkov učenca, tako da 
pri posameznemu namenu obdelave obkrožite DA. Če se s predlagano obdelavo osebnih podatkov učenca ne 
strinjate, obkrožite NE.  
 
Zavezujemo se, da bomo spoštovali vašo voljo, osebne podatke pa za v soglasju opredeljene namene obdelovali 
zgolj v okviru danih privolitev. Osebni podatki učenca se bodo uporabljali izključno v predstavitvene namene, 
za informiranje o šolskih aktivnostih in njihovo dokumentiranje. V skladu s 6. členom Pravilnika o zbiranju in 
varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/04) in 2. členom 
Pravilnika o  zavarovanju osebnih podatkov soglasje velja za šolsko leto 2020/2021. Dane privolitve lahko 
kadarkoli prekličete s pisno zahtevo, poslano na naslov: svetovalna@os-danilekumar.si. 
 

mag. Mojca Mihelič, ravnateljica 
  

OSEBNI PODATKI IN SOGLASJA STARŠEV oz. SKRBNIKOV 
 

Ime in priimek učenca: ………………………………………………….razred:…………………… 
Naslov: ……………………………………………………………. Tel. doma: ………………….. 
Ime, priimek matere/skrbnice:………….……………………………………………..………..….... 
Naslov: ………………………………….………………… Telefon v službi: ………………….….  
Elektronski naslov: ……………………………………………… Mobitel: ……………………….. 
Ime, priimek očeta/skrbnika: ……………………………………….…………………….. 
Naslov: ………………………………….………………… Telefon v službi: ………………….….  
Elektronski naslov: ……………………………………………… Mobitel: ……………………….. 
Otrokove posebnosti (zdravstvene, prehrana…), katerih poznavanje je nujno za njegovo varnost  
in delo v šoli:  ……………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………….… 
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Starši soglašamo:  

 
• da šola objavi in razstavi izdelke, nastope, fotografije, video in zvočne posnetke učenca v šolskih 

publikacijah in glasilu, na šolski spletni strani, v prostorih šole za namen obveščanja učencev in 
javnosti o šolskih dogodkih in učnem procesu       DA     NE 
 

• da šola objavi in razstavi izdelke, priznanja, nagrade in rezultate učenca, dosežene na tekmovanjih 
v zvezi s šolskim delom, v šolskih publikacijah, na šolski spletni strani, v prostorih šole za namen  
obveščanja učencev in javnosti o učnem procesu in dosežkih učencev šole     DA     NE 
 

• učenec lahko sodeluje pri izvajanju različnih anonimnih anket in raziskav, ki ne zahtevajo 
podpisovanja oziroma navajanja osebnega imena, letnika, oddelka ipd. in določljivost učenca 
omogočajo le eventualno in le v primeru specifičnih raziskav, mnenj      DA     NE 
 

• da učenec lahko sodeluje pri snemanju različnih izobraževalnih, promocijskih in drugih 
filmov/oddaj, ki jih občasno snema ali oddaj, ki jih izvajajo radijske in TV hiše ob prisotnosti 
učitelja z namenom pozitivne predstavitve šole, razreda         DA     NE 
 

• da se moj otrok udeležuje tekmovanj, natečajev in projektov, na katerih zastopa šolo. Predmet 
soglasja so naslednji osebni podatki: ime in priimek, razred, starost, dosežek na 
tekmovanju/natečaju/projektu, priznanje. (Pravilniki tekmovanj bodo objavljeni na spletnih 
straneh organizatorja in nekaj dni pred  tekmovanjem pri mentorju posameznega tekmovanja. 
Učenci se bodo na tekmovanje, natečaje, projekte prijavili neposredno pri mentorju)    

DA     NE 
 

• da šola za namen vodenja evidence podatkov o gibalnih in morfoloških značilnostih učencev, ki 
jo vodi skladno s 3. točko prvega odstavka 95. člena ZOsn, dalje obdeluje podatke o gibalnih 
sposobnostih in morfoloških značilnostih učenca, ki se nanašajo na telesno višino, voluminoznost 
telesa, hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa, fizično 
vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in 
vzdržljivost v submaksimalnem kontinuiranem naprezanju      DA     NE 
 

• da svetovalna služba v šoli za namen nudenja pomoči in svetovanja učencu po potrebi pridobi in 
dalje obdeluje: 

- podatke o postopkih strokovne pomoči oziroma svetovanja, 
- strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih 

centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic,  
vse z namenom svetovanja in pomoči na učnem in vedenjskem področju ter pri razreševanju                 
osebnih stisk     DA    NE 

 
 
 
Kraj in datum: _________________  Podpis staršev: ____________________ 
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