
  
 

 

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:  

odvetnik mag. Igor Grošelj iz Odvetniške družbe Grošelj, o.p., d.o.o., Trg revolucije 2C, 1420 Trbovlje, 

e-poštni naslov: info@odvetnik-groselj.si 

 

Skladno z veljavno zakonodajo in predpisi o varstvu osebnih podatkov vas naprošamo za 

SOGLASJA IN DOVOLJENJA STARŠEV oz. ZAKONITIH ZASTOPNIKOV 

 

Podpisani/a: ____________________________________________________________________  

                                     (ime in priimek staršev oz. zakonitega zastopnika otroka) 

 

 

za mojega otroka:_________________________________ rojenega: __________________________ 

                                          (ime in priimek otroka)                                              (datum rojstva) 

 

dajem naslednja soglasja in dovoljenja: 

 

1. FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE 
 

Z namenom vzgojno-izobraževalnega procesa, predstavitve dejavnosti in življenja v vrtcu, priprave otrokovega 

listovnika in sodelovanja s starši, na podlagi člena 6 (odstavek 1, točka a) Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov 

ter 8. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) privolim (posebej označite obdelave podatkov oziroma 

namene, v katere privolite): 

 

a. Da se mojega otroka za namen vzgojno-izobraževalnega procesa 

lahko fotografira in snema v času poteka dejavnosti v vrtcu 

(posamezno in skupinsko fotografiranje oziroma snemanje). 

Posnetki se za namen vzgojnega dela hranijo trajno. 

 

DA             

NE 

b. Da se za namen vzgojno-izobraževalnega procesa in publicitete 

izdelke mojega otroka lahko razstavi in da je pri razstavljenih izdelkih 

za namen zagotavljanja razpoznavnosti lahko navedeno ime mojega 

otroka (brez priimka) ter njegova starost, če pa imata dva otroka ali 

več otrok enako ime, pa se lahko navede še prva črka priimka. 

Javna objava traja do konca razstave. 

 

DA         NE 

 

c. Da se za namen predstavitve vzgojno-izobraževalnega procesa 

fotografije in posnetke mojega otroka lahko objavi na spletni strani 

vrtca in družbeno- socialnem omrežju vrtca (FB),  kjer zagotavljamo 

anonimnost otroka. 

Fotografije in posnetki so na spletni strani objavljeni trajno. 

 

DA         

NE 

       č.   Da se izvaja skupinsko fotografiranje otrok prek zunanjega ponudnika 

za namen  kronike vrtca (arhiv). Fotografije imajo možnost naročiti 

tudi starši za osebni arhiv. 

               Fotografije se hranijo trajno.  

 

DA         

NE 



  
 

 

d. Da je za namen vzgojno-izobraževalnega dela in identifikacije otrok 

lahko objavljena fotografija mojega otroka v garderobi.  

Ime je v garderobi objavljeno do konca vrtčevskega leta. 

 

DA         

NE 

e. Da se za namen predstavitve vzgojno-izobraževalnega procesa in 

publicitete slike in posnetke mojega otroka lahko objavi v medijih 

(občinsko glasilo Sr(e)čno, Savus in drugi mediji) 

Fotografije in posnetki so v medijih objavljeni trajno. 

 

DA NE 

 

f. Da se za namen vzgojno-izobraževalnega procesa in publicitete 

mojega otroka lahko fotografira in snema na posameznih prireditvah 

v okviru vrtca in se te slike ali posnetke objavi v medijih. 

Fotografije in posnetki so v medijih objavljeni trajno. 

 

DA NE 

g. Da moj otrok lahko sodeluje na različnih natečajih in razstavah v 

okviru dejavnosti vrtca. 

DA                                     NE 

 

Podatki se drugim osebam posredujejo le, če imajo za to zakonsko podlago ali če boste za to podali posebno pisno 

privolitev. 

Osebni podatki se ne iznašajo v druge države. 

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 in zagotovitev osebnih podatkov ni obvezna (je prostovoljna) in ne vpliva na izvajanje obveznega 

programa vzgoje in izobraževanja.  

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.  

 

Podpis staršev ali zakonitega zastopnika: -

________________________________________________________________ 

(mati in oče) 

 

2. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV DRUGIH OTROK 
 

Z namenom zagotavljanja varstva osebnih podatkov drugih otrok izjavljam 

 

Da ne bom fotografiral/a in snemal/a otrok v vrtcu ter objavljal/a fotografije in posnetke na svetovnem spletu, razen fotografij 

in posnetkov svojega otroka. 

 

                                      

 

 

Podpis staršev ali zakonitega zastopnika: 

________________________________________________________________ 

 (mati in oče) 



  
 

 

 

3. NUJNA ZDRAVNIŠKA POMOČ 
 

Z namenom nudenja prve pomoči in nujne zdravniške pomoči v primeru nezgode ali akutnega obolenja otroka v 

času bivanja otroka v vrtcu dovoljujem 

 

Da se mojemu otroku pri telesni temperaturi nad 38,5 C  

da antipiretik (paracetamol)  

               DA                             NE 

 

Podpis staršev ali zakonitega zastopnika: 

_________________________________________________________________ 

(mati in oče) 

 

4. ZOBOZDRAVSTVENA IN ZDRAVSTVENA PREVENTIVA 

 

 

Z namenom zobne in zdravstvene preventive dovoljujem 

 

Da je moj otrok vključen v program zobne in 

zdravstvene preventive, ki ga Vrtec Trbovlje izvaja v 

sodelovanju z Zdravstvenim domom Trbovlje 

               DA                             NE 

 

Podpis staršev ali zakonitega zastopnika: 

________________________________________________________________ 

(mati in oče) 

 

 

 

5. VAROVANJE OTROKA NA POTI V VRTEC 
 

 

Z namenom varovanja otroka na poti v vrtec in iz vrtca v skladu s 7. točko 87. člena Zakona o pravilih cestnega 

prometa (Ur.l.RS št.:109/2010, 57/2012, 63/2013, 82/2013-UPB2, 68/2016, 54/2017, 3/18-odl.US,43/19-ZVoz-

1B in 92/20), ki pravi: 

»Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. 

Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki 

otroka. Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območje umirjenega prometa in v območju 

za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki.« 

dovoljujem, da prihajajo po mojega otroka v vrtec in ga spremljajo na poti iz vrtca naslednje osebe: 



  
 

 

 

PRIIMEK IN IME: NASLOV: 

  

  

  

 

Starši lahko v izjemnih primerih tudi pisno ali ustno sporočijo v vrtec ime in priimek druge osebe, ki bo prišla po 

otroka. 

 

Podpis staršev ali zakonitega zastopnika: 

________________________________________________________________ 

(mati in oče) 

 

 

 

 

 

 

V _______________________________________,         dne __________________________________________ 

 

 

 

V primeru, da starša otroka živita ločeno oziroma imata dogovorjeno skrbništvo, vse privolitve in dovoljenja 

podpišeta oba starša. 

 

Vse privolitve in dovoljenja veljajo do pisnega preklica staršev ali zakonitega zastopnika oziroma 

najdlje eno leto po izpisu otroka iz vrtca. 

 


