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IZJAVA O PRIVOLITVI  ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV DIJAKA 
 
Spodaj podpisani/a dijak/dijakinja ______________________________________, oz. njegov/njen starš/skrbnik 

___________________________________, s podpisom te izjave dovoljujem, da Gimnazija in srednja kemijska šola 

Ruše (v nadaljevanju: »šola«) obdeluje navedene osebne podatke za naslednje namene:     

                Ustrezno obkrožite 

Ime in priimek dijaka na seznamih dijakov za namen objav na oglasnem mestu v šoli, na družabnih 

omrežjih šole, na spletni strani šole in drugih elektronskih medijih. 
DA NE 

Skupinska in/ali posamična fotografija/posnetek dijaka za namene objave na spletni strani šole, v 

publikacijah, v letopisu šole, na družabnih omrežjih,  na oglasnem mestu, razstavah, v publikacijah, 
glasilih, elektronskih medijih, na javnih prireditvah, promocijskih gradivih šole in predstavitvah v medijih 
(npr. televizija, radio).  

DA NE 

Dosežek dijaka (skupaj z imenom in priimkom) na tekmovanjih v znanju, športnih, literarnih in 

drugih tekmovanjih ter njihove izdelke, dosežke in prispevke za namene objave na spletni strani šole, v 
publikacijah, v letopisu šole , na družabnih omrežjih,  na oglasnem mestu, razstavah, v publikacijah, 
glasilih, elektronskih medijih, na javnih prireditvah, promocijskih gradivih šole in predstavitvah v medijih 
(npr. televizija, radio).  

DA NE 

Dosežek dijaka (skupaj z imenom in priimkom) na tekmovanjih v znanju, športnih, literarnih in 

drugih tekmovanjih za namen hrambe v trajni dokumentaciji in arhivu šole. 
DA NE 

Avdio/video posnetek dijaka, ki nastane pri sodelovanju dijaka v medijih (npr. televizija, radio, …) za 

namene promocije, dokumentiranja aktivnosti in obveščanja javnosti o delu in dogodkih šolskih in 
obšolskih dejavnosti, objavo na spletni strani šole in družabnih omrežjih. 

DA NE 

Osebne podatke dijaka (ime in priimek, datum rojstva, naslov, predhodna izobrazba) za namen 

izposoje knjig iz šolske knjižnice in učbenikov iz učbeniškega sklada in za potrebe načrtovanja nabave 
knjižničnega gradiva ter organizacije storitev za ciljne skupine članov. 

DA NE 

Elektronski naslova dijaka za potrebe obveščanja o šolskih in obšolskih dejavnostih. 

___________________________________________________________________ 
(Če ste obkrožili »DA«, vpišite elektronski naslov dijaka) 

DA NE 

Uporaba e-naslova starša/skrbnika za potrebe obveščanja o šolskih in obšolskih dejavnostih. 

_____________________________________________________________________ 
(Če ste obkrožili »DA«, vpišite elektronski naslov starša/skrbnika) 

 
___________________________ 

(Obvezen podpis starša/skrbnika) 

DA NE 

Izrecno dovoljujem uporabo davčne številke dijaka __________________________ (zapis davčne 

številke) za plačilo pavšalnega prispevka za invalidsko in pokojninsko zavarovanje. 
DA NE 

 
Svojo privolitev izrazite tako, da obkrožite DA. Če se ne strinjate, obkrožite NE. 

 
Izjava velja od podpisa te privolitve ter velja toliko časa, kot je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se 
podatki zbirali ali nadalje obdelovali na srednji šoli oziroma do preklica.  
 
To izjavo lahko starš/skrbnik dijaka, oziroma dijak, brez navedbe razloga kadarkoli pisno prekliče z zahtevo 
poslano na naslov Šolska ulica 16, 2342 Ruše ali po elektronski pošti na e-info@gimnazija-ruse.si.  Preklic privolitve ne 

vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z 
veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in o pravicah, ki iz 
nje izvirajo, si lahko preberete v naši Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na https://www.gimnazija-ruse.si/o-
soli/pooblascena-oseba-za-varstvo-podatkov/. 
Dodatna vprašanja lahko naslovite tudi na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na dpo@datainfo.si. 

 
Datum _______________________  
 
Podpis starša/skrbnika _______________________ 

 
Podpis dijaka (15+ let) _______________________ 
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