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IZJAVA O PRIVOLITVI 
STARŠEV/SKRBNIKOV DIJAKA OZIROMA POLNOLETNEGA DIJAKA 

ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV DIJAKA 

 
Izjava velja od začetka šolanja, za ves čas izobraževanja dijaka na Gimnaziji in srednji kemijski šoli Ruše, Šolska 
ulica 16, Ruše (v nadaljevanju: srednja šola) in jo lahko mati, oče, skrbnik dijaka ali polnoletni dijak kadarkoli 
prekliče. 
 
Na podlagi 8. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007), na podlagi 6. in 7. 
člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta), 
Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju in te izjave o privolitvi lahko srednja 
šola obdeluje naslednje osebne podatke dijaka za naslednje namene:   

 
Sezname dijakov za namen:  

- objav na oglasnem mestu v šoli, v letopisu šole, za zdravstvene preglede, za 
udeležbo na šolskih in obšolskih dejavnostih. 

 
DA 

 
NE 

Podatke o kandidatih za maturo ali zaključni izpit za namen:  

- objava na oglasnem mestu v šoli. 
 

DA 
 

NE 

Dosežke dijakov na tekmovanjih v znanju in na športnih tekmovanjih, skupinske ali 
posamične fotografije dijakov, zvočne, filmske ali video posnetke dijakov iz šolskih ali 

obšolskih dejavnosti ter javnih prireditev za namen:  
- objava na spletni strani šole, družbenih omrežjih, oglasnem mestu, v šolskih 

publikacijah, glasilih, letopisu, šolskem informativnem biltenu ali drugih elektronskih 
medijih (npr. CD-ju), za ureditev dijaških izkaznic, na šolskih predstavitvah, objav v 
raznih promocijskih gradivih šole in predstavitve v medijih (npr. televizija, radio, …), 

- trajna dokumentacija, arhiv šole. 

 
 
 

DA 

 
 
 

NE 

Razstave izdelkov dijakov za namen:  

- razstave v razstavnem prostoru v šoli in na šolskih predstavitvah, natečajih in 
predstavitvi v medijih. 

 
DA 

 
NE 

Podatke o dijakih, ki jih moramo posredovati v skladu z zakonom (policija, sodišče, centri 

za socialno delo, CIPS, ...). 
 

DA 
 

NE 
 

Uporaba osebnih podatkov (ime in priimek, datum rojstva, naslov, predhodna izobrazba) 

za šolsko knjižnico za namen:  
- izposoja knjig iz šolske knjižnice in učbenikov iz učbeniškega sklada. 

 
DA 

 
NE 

Zbiranje in uporaba podatkov za spremljavo telesnega in gibalnega razvoja dijaka,  

»športno-vzgojni karton«. 
 

DA 
 

NE 

Uporaba e-naslova dijaka za potrebe obveščanja o šolskih in obšolskih dejavnostih.  
DA 

 
NE 

Sodelovanje dijaka v medijih (npr. televizija, radio, …) za namen predstavitve šolskih in 

obšolskih dejavnosti. 
 

DA 
 

 
NE 

V tabeli se ustrezno označi privolitev (obkrožite). 
 

Z vpisom davčne številke dijaka _________________________ (zapis davčne številke dijaka) izrecno 
dovoljujem, da se le ta uporablja za plačilo pavšalnega prispevka za invalidsko in pokojninsko 
zavarovanje. 
 
Za potrebe pošiljanja položnic (UPN) za sina/hčer uporabljam naslednji e - poštni naslov naslov:  

 
_____________________________________________________________ 

e-pošta starša/skrbnika 

 
Podpisani/a _________________________________________ (oče/mati/skrbnik dijaka oziroma 
polnoletni dijak) s podpisom dovoljujem uporabo zapisanih osebnih podatkov dijaka: 
 

________________________________________________________. 
(ime in priimek dijaka) 

Datum: _____________________    Podpis: _____________________ 

 
To izjavo lahko starši/skrbniki oziroma polnoletni dijak brez navedbe razloga pisno prekličejo.  

http://www.gimnazija-ruse.si/

