Tržaška 72
1000 Ljubljana
Telefon 01/25 65 993

Spoštovani!

Gimnazija Vič potrebuje za nemoten potek dela različne osebne podatke dijakov in staršev oziroma
skrbnikov. Podatke bomo strokovni delavci šole uporabljali izključno za dobrobit dijaka, za spremljanje
njegovega napredovanja, za svetovanje ter obveščanje v nujnih primerih. Osebne podatke bomo uporabljali
in hranili v skladu z Zakonom o gimnazijah in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Vljudno vas prosimo, da podpišete spodnjo izjavo, saj lahko osebne podatke zbiramo in obdelujemo le z
vašim soglasjem.
V Ljubljani, 5. 6. 2017

Podpisani se strinjamo:






mag. Alenka Krapež, ravnateljica

IZJAVA

da v šolskem letu 2017/18 pedagoški delavci šole starše obveščajo o dijakovem učnem uspehu in
osebnostnem razvoju. To pomeni, da imajo starši vpogled v redovalnico, dnevnik in osebni list in so
seznanjeni z dijakovimi uspehi, pohvalami, nagradami in morebitnimi izrečenimi vzgojnimi ukrepi. Starši
imajo tudi pravico vpogleda v druge podatke, ki se nanašajo na šolanje njihovega otroka;
da za svetovanje dijaku o vpisu, prepisu, študiju in ob problemih, s katerimi se dijak obrača na
razrednika in svetovalno službo, svetovalna služba pridobi od dijaka in staršev potrebne osebne
podatke o dijaku;
da lahko zaposleni za obveščanje dijakov uporabljajo dijakovo ime in priimek v šoli (javno objavljeni
seznami dijakov);
da šola posreduje nujne osebne podatke dijakov Zdravstvenemu domu Vič pred obveznim pregledom
dijakov;
da šola objavi fotografije dijakov v šolskih publikacijah in elektronskih javnih objavah šole za namen
dokumentiranja šolskih dogodkov in učnega procesa,

S podpisom dajemo soglasje za zbiranje podatkov v namene, zapisane po alinejah, za tekoče šolsko leto.
Datum: ________________
Podpis dijaka/-inje

Podpis matere
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Podpis očeta

IME IN PRIIMEK

VPIŠITE PODATKE:

Datum in kraj rojstva

DIJAK/
DIJAKINJA

EMŠO
Mobilni telefon
Elektronski naslov
Telefon doma

Naslov (kraj, ulica, pošta)
Začasni naslov (kraj, ulica,
pošta)

Prihod v šolo (peš, mestni
avtobus, primestni avtobus,
vlak)
IME IN PRIIMEK

Elektronski naslov

OČE

Št. telefona, na katerega je
dosegljiv (mobilni telefon,
telefon v službi)
Naslov (kraj, ulica, pošta)
Služba (ime podjetja,
ustanove) – zaželeno
IME IN PRIIMEK

Elektronski naslov

MATI

Št. telefona, na katerega je
dosegljiva (mobilni telefon,
telefon v službi)
Naslov (kraj, ulica, pošta)
Služba (ime podjetja,
ustanove) – zaželeno

Naslov za pošiljanje pošte in
telefonska št.
Naslov za pošiljanje računov
Prosimo vas, da napišete
telefonsko številko, ki jo
pokličemo najprej

POMEMBNO: Prosimo vas, da spremembe podatkov starši ali polnoletni dijak/dijakinja javite
razredniku v tednu dni od nastanka spremembe.
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