
 

 

 

 

Spoštovani 
 

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana OE SGBŠ za namene izobraževanja in izpopolnjevanja 

dijakov, za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje ter za 

nemoten potek dela šole obdeluje osebne podatke dijakov in staršev oziroma skrbnikov, v 

obsegu kot ga določa  Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem  izobraževanju  (UL 

RS  17/08 ).  

Osebne podatke in dokumentacijo, na podlagi katere so/bodo bili zbrani osebni podatki, šola 

uporablja in hrani v skladu z določili Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem  

izobraževanju   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 šolski dokumentaciji v 

srednješolskem  izobraževanju   pa potrebujemo vašo privolitev, zato vas vljudno prosimo, da 

preberete spodnjo  izjavo - »Izjavi staršev/ zakonitih zastopnikov oz. polnoletnih dijakov« in 

nam dovolite predlagano obdelavo osebnih podatkov dijaka, tako da ob posameznem 

namenu obdelave obkrožite točko pred besedilo.  Če se s predlagano obdelavo osebnih 

podatkov dijaka 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, Ižanska 12, 1000 Ljubljana. 

          

Direktor KGBL 

        Dejan  Prešiček, prof., l. r.  
 

Ljubljana, maj 2018        
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KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA, IŽANSKA 12 

1000 Ljubljana 

 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 …………………...................................., starš oz.  zakoniti zastopnik oz. 

polnoletni dijak …………………………… iz razreda ……………………. na podlagi člena 6 

(odstavek 1, točka a) Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov  

Privolimo:  

 da šola z mano komunicira tudi po elektronskem naslovu,  

moj e- mail: ______________________ in  na  tel. številko:_________________  

      

(posebej označite obdelave podatkov oziroma namene, s katerimi se strinjate): 

 da se rezultati otrokovih tekmovanj, skupaj z osebnim imenom in datumom rojstva 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  šolskih kronikah  idr. medijih s katerimi upravlja 

izključno KGBL  za namen zagotavljanja publicitete.  

 da se izvedejo imenske šolske ankete in podatki uporabijo za namen izboljšanja učnih procesov, 

izboljšanja organizacije dela ter internih analiz.  Ankete se hranijo največ do konca tekočega šolskega 

leta.; 

 da se v prostorih zavoda, šolskih kronikah  idr. medijih s katerimi upravlja izključno KGBL  javno 

objavijo likovna, literarna  idr. dela otroka, skupaj z osebnim imenom otroka  za namen zagotavljanja 

publicitete.  

 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 se podatki o osebnem imenu, razredu, starosti in naslovu posredujejo organizatorju za namen izvedbe  

projekta, delavnice, srečanja, izmenjave učencev, tekmovanja, natečaja, promocij, ki kij občasno na 

KGBL izvajajo medijske hiše. Podatki se hranijo največ  do konca projekta oz. posamezne dejavnosti; 

 testiranje dijaka za športno vzgojni karton in za evidenco podatkov o njegovih gibalnih sposobnostih in 

morfoloških značilnostih,. Rezultati se hranijo  4 leta oz. do konca šolanja. 



in SOGLAŠAM (obkrožite),  

 da šola (svetovalna služba v šoli) za namen nudenja pomoči in svetovanja dijaku pridobi in 
dalje obdeluje podatke o družinski in socialni anamnezi, podatke o razvojni anamnezi, 
podatke o diagnostičnih postopkih, podatke o postopkih strokovne pomoči, strokovna mnenja 
drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, domov, svetovalnih centrov 
oziroma vzgojnih posvetovalnic, z namenom svetovanja in pomoči:  

 pri razreševanju  osebnih stisk, učnih težav ter vedenjskih težav, 
 pri svetovalnem delu z dijaki s posebnimi potrebami, 
 pri pridobivanju, koordiniranju in izvajanju dodatne strokovne pomoči, 
 pri poklicni orientaciji (informiranje, svetovanje, prijave na visokošolske zavode) 

ter 
 pri reševanju socialno-ekonomskih stisk dijakov.  

 

II. 

 Podatki iz  I. točke se za  potrebe državnih institucij  lahko posredujejo tudi naslednjim zunanjim 

uporabnikom: MIZŠ; Zavod RS za šolstvo, RIC; 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:…………………….. 

 

 


