
Osnovna šola Šmarje pri Kopru 

Šmarje 1 

6274 Šmarje 
 
 

SOGLASJE o uporabi osebnih podatkov za šolsko leto 2018/2019  
 

Osnovna šola izjavlja, da bo javno predstavila samo podatke, ki po naravi, vsebini in namenu ne posegajo v zasebnost posameznika, v skladu z 
določili Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/04) in Pravilnika o 
zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja.  
 

Podpisani starš/skrbnik dovoljujem OŠ Šmarje pri Kopru,  da zbira in uporablja podatke o mladoletnem otroku  
 
____________________________________________ (ime in priimek otroka), iz  _____________ razreda za naslednje dejavnosti: 
 
 

Dejavnost 
Ali se 

strinjate? 

1. Sodeluje pri snemanjih oddaj javnih ali zasebnih radio ali TV postajah. DA       NE 

2. Sodeluje kot avtor likovnega ali literarnega izdelka, ki se objavi v šolskih publikacijah.  DA       NE 

3. Sodeluje kot avtor likovnega ali literarnega izdelka, s katerim sodeluje na likovnem, literarnem natečaju, 
na javni razstavi ali na razstavi na šoli oz. se ga javno objavi. 

DA       NE 

4. Dovoljujem, da se fotografira za skupinsko fotografijo razreda. DA       NE 



Dejavnost 
Ali se 

strinjate? 

5. Dovoljujem, da se njegovi izdelki hranijo na šoli kot arhivsko gradivo na klasičnih in elektronskih medijih. DA       NE 

6. Soglašam, da se lahko učenčevi dosežki na šolskih, občinskih, državnih in mednarodnih športnih 
tekmovanjih in tekmovanjih iz znanj matematike, fizike, kemije, biologije in na ostalih predmetnih 
področjih javno objavijo v šolskih publikacijah, na spletnih straneh šole in organizatorjev tekmovanj ter na 
uradnih profilih družabnih omrežij šole. 

DA       NE 

7. Soglašam, da se učenčevi dosežki na kulturnem, športnem in tehničnem področju ter na šolskih, 
občinskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih objavijo v publikacijah šole. 

DA       NE 

8. Soglašam, da se lahko učenčeve fotografije, videoposnetki in njegovi izdelki (grafični in pisni) objavijo na 
spletni strani šole. 

DA       NE 

9. Soglašam, da se lahko učenčeve fotografije, videoposnetki in njegovi izdelki (grafični in pisni), objavijo na 
uradnih profilih družabnih omrežij šole. 

DA       NE 

10. Soglašam, da učenec izpolnjuje ankete in intervjuje, iz katerih ni razvidna identiteta posameznika. DA       NE 

 
 

Kraj in datum, _____________________ Podpis staršev (zakoniti zastopniki) 
 

_____________________________ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Osnovna šola zgoraj navedene podatke, posnetke idr. uporablja v tem šolskem letu, hranila pa jih bo še eno leto po zaključku šolanja učenca/ke. Podatki, posnetki in drugo se bodo hranili skladno 
s Pravilnikom o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja in Pravilnikom o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v osnovni šoli. 


