Spoštovani,
Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola 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 42. člen Zakona o gimnazijah (ZGim, Uradni list
RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/17, 6/18 – ZIO-1 in 46/19) in 86. člen Zakona o
poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1, Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19).
Osebne podatke in dokumentacijo, na podlagi katere so/bodo zbrani osebni podatki, šola
uporablja in hrani v skladu z določili Zakona o gimnazijah (ZGim), Zakona o poklicnem in
strokovnem izobraževanju (ZPSI-1), zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in v skladu s
Splošno uredbo (EU) o varstvu 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, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ZGim in določili Pravilnika
o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju, razen podatkov, ki se hranijo trajno
oziroma so del arhivskega gradiva.
Več o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete v informacijah za posameznike o varstvu
osebnih podatkov na spletni strani šole http://scsks.splet.arnes.si/. Dodatna obvestila o
obdelavi so dostopna v informacijah za posameznike, ki so objavljena na spletni strani šole.
Za obdelavo osebnih podatkov izven namenov iz ZGim in ZPSI-1 pa potrebujemo vašo
privolitev, zato vas vljudno prosimo, da izpolnite spodnjo PRIVOLITEV.
Vaše osebne podatke, zbrane na podlagi privolitev, bomo obdelovali zgolj za namen, ki je
določen v obrazcu privolitev.
Ta privolitev ni obvezna in ne vpliva na pravice in obveznosti iz izobraževanja. Vaše osebne
podatke bomo hranili do izpolnitve namena, za katerega ste podali privolitev oziroma do
preklica.
Kot posameznik imate, pod pogoji iz Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov, pravico do
seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, do omejitve obdelave, do prenosljivosti, izbrisa in
popravka podatkov. Dane privolitve lahko kadarkoli prekličete s pisno zahtevo, poslano na
naslov šole: Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola, Stjenkova
ulica 3, 6210 Sežana.
Za več informacij o varstvu osebnih podatkov se obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo
osebnih podatkov na šoli. V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je možna
pritožba/prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.
Kraj in datum:
Sežana, 18. 6. 2020

Ravnatelj/direktor
Dušan Štolfa

PRIVOLITEV STARŠEV / SKRBNIKOV za obdelavo osebnih podatkov
Starš/skrbnik_______________________________ in ______________________________
(ime in priimek matere/skrbnice)

(ime in priimek očeta/skrbnika)

za dijaka/dijakinjo _______________________________________ iz oddelka ___________
(ime in priimek dijaka/inje)

Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola za namen obveščanja
staršev/skrbnikov in dijakov, za namen informiranja javnosti ter promocijo dijakov in šole v zvezi s
šolskim delom potrebujemo vašo privolitev na podlagi 6. člena prvega odstavka točke a Splošne
uredbe (EU) o varstvu osebnih podatkov. Vljudno vas prosimo, da izpolnite spodnjo privolitev:
•

da šola objavi rezultate mojega otroka iz tekmovanj ter ostalih šolskih in obšolskih dejavnosti
ter dosežke ob zaključku izobraževanja z imenom in priimkom, oddelkom in šolo:
Prosimo, obkrožite:

•

➢ na šolskih spletnih straneh

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

➢ na družbenih omrežjih šole

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

➢ v javnih medijih

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

➢ v šolskih publikacijah

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

➢ na šolskih javnih mestih (oglasne deske, zasloni, šolski radio)

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

➢ na promocijskih dogodkih šole

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

da šola objavi izdelke, zvočne posnetke, likovna in literarna dela, fotografije izdelkov z
imenom, priimkom ter oddelkom in šolo mojega otroka, ki nastanejo v okviru šolskih in
obšolskih dejavnosti:
Prosimo, obkrožite:

•

➢ na šolskih spletnih straneh

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

➢ na družbenih omrežjih šole

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

➢ v javnih medijih

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

➢ v šolskih publikacijah

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

➢ na šolskih javnih mestih (oglasne deske, zasloni, šolski radio)

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

➢ na promocijskih dogodkih šole

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

da šola objavi posamične in skupinske fotografije mojega otroka, ki nastanejo v okviru šolskih
in obšolskih dejavnosti:
Prosimo, obkrožite:

➢ na šolskih spletnih straneh

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

➢ na družbenih omrežjih šole

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

•

➢ v javnih medijih

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

➢ v šolskih publikacijah

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

➢ na šolskih javnih mestih (oglasne deske, zasloni, šolski radio)

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

➢ na promocijskih dogodkih šole

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

da šola objavi videoposnetke mojega otroka, ki nastanejo v okviru šolskih in obšolskih
dejavnosti:
Prosimo, obkrožite:

➢ na šolskih spletnih straneh

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

➢ na družbenih omrežjih šole

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

➢ v javnih medijih

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

➢ v šolskih publikacijah

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

➢ na šolskih javnih mestih (oglasne deske, zasloni, šolski radio)

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

➢ na promocijskih dogodkih šole

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

•

da moj otrok lahko sodeluje pri izvajanju različnih
anket, ki ne zahtevajo podpisovanja oziroma
navaja osebnega imena

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

•

da moj otrok lahko sodeluje pri snemanju različnih
izobraževalnih, promocijskih oddaj, ki jih občasno na
šoli izvajajo medijske hiše

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

•

PRIVOLIM
da se podatki o osebnem imenu, oddelku, šoli, starosti
in naslovu mojega otroka posredujejo organizatorju za
namen izvedbe dogodka (npr. projekta, delavnice, srečanja,
izmenjave dijakov, tekmovanja, ekskurzije, natečaja, tabora,
šole v naravi)

NE PRIVOLIM

•

da šola osebne podatke mojega otroka (ime in priimek,
EMŠO, naslov) uporabi za ureditev prijave za dostop
do brezžičnega izobraževalnega omrežja EDUROAM

PRIVOLIM

NE PRIVOLIM

Kraj in datum:

_____________________

Podpis matere/skrbnice:_________________

Kraj in datum:

____________________

Podpis očeta/skrbnika: __________________

Vaše osebne podatke bomo hranili do izpolnitve namena, za katerega ste podali privolitev
oziroma do preklica.

SOGLASJE STARŠEV / SKRBNIKOV – ŠPORTNO VZGOJNI KARTON

Starš / skrbnik_______________________________ in ______________________________
(ime in priimek matere/skrbnice)

(ime in priimek očeta/skrbnika)

dijaka/dijakinje ________________________________________ iz oddelka ____________
(ime in priimek dijaka/inje)

Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola na podlagi 42. člena
Zakona o gimnazijah (ZGim, Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 68/17, 6/18 – ZIO-1 in 46/19) in 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem
izobraževanju (ZPSI-1, Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19).
Prosimo, obkrožite:

SOGLAŠAM

NE
SOGLAŠAM

da šola pridobi za namen vodenja evidence podatkov o gibalnih in
morfoloških značilnostih dijakov, ugotavljanja takšnih značilnosti in
sposobnosti:
•

podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih mojega
otroka, ki se nanašajo na telesno višino, voluminoznost telesa, hitrost
alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa,
fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega
obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem
kontinuiranem naprezanju za namen vodenja evidence podatkov o
gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnosti vpisanih dijakov, ki jo
vodi šola skladno z določili 5. točke 86. člena ZPSI-1 oz. 5. točke 42.
člena ZGim in 14. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v
srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 30/18 in 70/19).

Soglasje velja za šolsko leto oziroma do preklica.

Kraj in datum:

____________________

Podpis matere/skrbnice:________________

Kraj in datum:

____________________

Podpis očeta/skrbnika: _________________

SOGLASJE DIJAKA / DIJAKINJE ZA ŠPORTNO VZGOJNI KARTON
(ob dopolnjeni starosti 15 let)

Dijak / dijakinja ________________________________________ iz oddelka ____________
(ime in priimek)

Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola na podlagi 42. člena
Zakona o gimnazijah (Zgim, Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 68/17, 6/18 – ZIO-1 in 46/19) in 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem
izobraževanju (ZPSI-1, Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19).

Prosimo, obkrožite:

SOGLAŠAM

NE
SOGLAŠAM

da šola pridobi za namen vodenja evidence podatkov o gibalnih in
morfoloških značilnostih dijakov, ugotavljanja takšnih značilnosti in
sposobnosti:
•

podatke o mojih gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih, ki
se nanašajo na telesno višino, voluminoznost telesa, hitrost
alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja telesa,
fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost ramenskega
obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v submaksimalnem
kontinuiranem naprezanju za namen vodenja evidence podatkov o
gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnosti vpisanih dijakov, ki jo
vodi šola skladno z določili 5. točke 86. člena ZPSI-1 oz. 5. točke 42.
člena ZGim in 14. člena Pravilnika o šolski dokumentaciji v
srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 30/18 in 70/19).

Soglasje velja za šolsko leto oziroma do preklica.

Kraj in datum:

___________________

Podpis dijaka/dijakinje: _________________

SOGLASJE STARŠEV / SKRBNIKOV – svetovalna služba
Starš / skrbnik_______________________________ in ______________________________
(ime in priimek matere/skrbnice)

(ime in priimek očeta/skrbnika)

dijaka/dijakinje ________________________________________ iz oddelka ____________
(ime in priimek dijaka/inje)

Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola na podlagi 42. člena
Zakona o gimnazijah (ZGim, Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/17,
6/18 – ZIO-1 in 46/19) in 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1,
Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19).
Prosimo, obkrožite:

SOGLAŠAM

NE
SOGLAŠAM

Kraj in datum:

da šola (svetovalna služba v šoli) pridobiva in dalje obdeluje podatke o
mojem otroku za namen izvrševanja delovnih nalog na področju razvojnih
in preventivnih dejavnosti, dejavnosti načrtovanja in evalvacije in
dejavnosti pomoči, kot so npr. karierna orientacija, učenje učenja…
(Programske smernice: Svetovalna služba v SŠ, posebne oz. občutljive
podatke pa na podlagi ZGim oz. ZPSI-1 in Pravilnika o šolski dokumentaciji
v srednješolskem izobraževanju):
• 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.
Evidenca se vodi v skladu z določili 14. člena Pravilnika o šolski
dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 30/18 in
70/19)

____________________

Kraj in datum:

____________________

Podpis matere/skrbnice:

Podpis očeta/skrbnika:

________________________________

________________________________

SOGLASJE DIJAKA / DIJAKINJE – svetovalna služba

Dijak / dijakinja ________________________________________ iz oddelka _________________
(ime in priimek)

Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola na podlagi 42. člena
Zakona o gimnazijah (ZGim, Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/17,
6/18 – ZIO-1 in 46/19) in 86. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1,
Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19).
Prosimo, obkrožite:

SOGLAŠAM

NE
SOGLAŠAM

Kraj in datum:

da šola (svetovalna služba v šoli) pridobiva in dalje obdeluje podatke o
meni za namen izvrševanja delovnih nalog na področju razvojnih in
preventivnih dejavnosti, dejavnosti načrtovanja in evalvacije in dejavnosti
pomoči, kot so npr. karierna orientacija, učenje učenja… (Programske
smernice: Svetovalna služba v SŠ, posebne oz. občutljive podatke pa na
podlagi ZGim oz. ZPSI-1 in Pravilnika o šolski dokumentaciji v
srednješolskem izobraževanju):
• 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.
Evidenca se vodi v skladu z določili 14. člena Pravilnika o šolski
dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Uradni list RS, št. 30/18 in
70/19).

___________________

Podpis dijaka/dijakinje: _________________

