Spoštovani,
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana OE Glasbena šola za namene izobraževanja in
izpopolnjevanja učencev, za spremljanje njihovega napredovanja, za svetovanje in
obveščanje ter za nemoten potek dela šole obdeluje osebne podatke učencev in staršev
oziroma skrbnikov, v obsegu kot ga določa Zakon o glasbenih šolah in Pravilnik o šolski
dokumentaciji v glasbenih šolah (Uradni list RS št. 44/01, 1/04, 66/06 in 61/13 ).
Osebne podatke in dokumentacijo, na podlagi katere so/bodo bili zbrani osebni podatki, šola
uporablja in hrani v skladu z določili Pravilnika o šolski dokumentaciji v glasbeni šoli 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 Pravilnika o dokumentaciji v glasbenih
šolah pa potrebujemo vašo privolitev, zato vas vljudno prosimo, da preberete spodnjo
izjavo - »Izjava staršev/zakonitih zastopnikov in nam dovolite predlagano obdelavo
osebnih podatkov učenca tako, da ob posameznem namenu obdelave obkrožite točko pred
besedilom. Če se s predlagano obdelavo osebnih podatkov učenca ne strinjate, pustite
možnost neoznačeno.
Naprošamo vas, da nam za namen lažje komunikacije v okviru izvajanja vzgojno
izobraževalnega programa zaupate vašo telefonsko številko in vaš elektronski naslov.
Zavezujemo se, da bomo spoštovali vašo voljo, osebne podatke pa za v izjavah opredeljene
namene obdelovali zgolj v okviru danih privolitev.
Dane privolitve lahko kadarkoli prekličete s pisno zahtevo, poslano na naslov:
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, OE GŠ, Vegova 7, 1000 Ljubljana.
v. d. ravnateljice OE GŠ
Betka Bizjak Kotnik, l. r.
Ljubljana, april 2019
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KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA, IŽANSKA 12, LJUBLJANA
Organizacijska enota Glasbena šola

Pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: Marko Rovan, učitelj strokovnih modulov (pravo)
marko.rovan@seslj.si , zaposlen na Srednji ekonomski šoli Ljubljana, Roška cesta 2, 1000 Ljubljana

PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
I.
Spodaj podpisani/a …………………...................................., starš oz. zakoniti zastopnik
učenca/ke…………………………..…………….…, ki obiskuje na Glasbeni šoli pouk
………………….………. na podlagi člena 6 (odstavek 1, točka a) Splošne uredbe (EU)
o varstvu podatkov dovoljujem:


da potrebne informacije prejemam na spodaj navedeni elektronski naslov
ali na telefonsko številko.

e-mail: ___________________________ tel. številka:______________________
(posebej označite obdelave podatkov oziroma namene, s katerimi se strinjate):


da se rezultati otrokovih tekmovanj, skupaj z osebnim imenom javno objavijo v prostorih, publikacijah
šole idr. medijih s katerimi upravlja izključno KGBL;



da se za namen nadaljnjega individualnega dela z otrokom ter za namen zagotavljanja publicitete
izdelujejo fotografski, avdio ali video posnetki javnih šolskih nastopov in tekmovanj;



da se posnetki iz prejšnje točke javno objavijo v šolskih kronikah idr. medijih, s katerimi upravlja
izključno KGBL za namen zagotavljanja publicitete;



da sodelujejo na kulturno-umetniških prireditvah izven šole;



da sodeluje pri anketiranju za potrebe različnih državnih institucij, ki so namenjene pedagoškemu
raziskovanju in so odobrene s stani vodstva šole (npr. Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport,
Zavod za šolstvo, Zavod za zdravstveno varstvo…);



da se izvaja skupinsko fotografiranje otrok prek zunanjega ponudnika, pri čemer lahko zavod poskrbi
za izmenjavo osebnih podatkov med starši in ponudnikom, ki so potrebni za izvedbo naročila. Vsa
dokumentacija se po zaključku naročila uniči oziroma preda izvajalcu;



da sodeluje pri snemanjih TV in radijskih oddaj, javnih ali zasebnih TV in radijskih postaj;



da se podatki o osebnem imenu, razredu, starosti in naslovu posredujejo organizatorju za namen izvedbe
projekta, delavnice, srečanja, ekskurzije, izmenjave učencev, tekmovanja, natečaja, promocij, ki se
občasno izvajajo na KGBL. Podatki se hranijo največ do konca projekta oz. posamezne dejavnosti;



da se poimenski seznami otrok, dosežki učencev in programski listi objavijo na spletni strani šole;



da se poimenski seznami otrok, dosežki učencev in programski listi objavijo na šolskem TV-ju;



da se poimenski seznami otrok, dosežki učencev in programski listi objavijo na oglasnih deskah.

II.
Podatki iz I. točke se za potrebe državnih institucij lahko posredujejo tudi naslednjim zunanjim
uporabnikom: MIZŠ; Zavod RS za šolstvo, CSD, Glasbenim šolam idr. javnim ustanovam za
vodenje njihovih evidenc.

III.
Ta izjava velja za tekoče šolsko leto.
Osebni podatki se praviloma ne iznašajo v druge države oz. so dopustni in podrobno urejeni v
varnostnem načrtu, ki ga pripravi vodja projekta in ga starši podpišejo.
Na podlagi pridobljenih podatkov se ne izvaja avtomatizirano odločanje ali avtomatizirano
profiliranje.
Pod pogoji iz členov 12, 15, 16, 17, 18, 20 in 21 Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov imate
pravico, da od upravljavca zahtevate dostop do lastnih osebnih podatkov in popravek ali izbris
osebnih podatkov ali omejitev obdelave in pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti
podatkov.
V primeru kršitve varstva osebnih podatkov pri upravljavcu, obdelovalcu ali naročniku je pri
Informacijskem pooblaščencu RS možno vložiti inšpekcijsko prijavo ali pritožbo.
Ta privolitev se lahko kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki
se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Ta privolitev in zagotovitev osebnih podatkov ni obvezna (je prostovoljna) in ne vpliva na izvajanje
obveznega programa vzgoje in izobraževanja.

Datum:…………..

Podpis:……………………..

