
PRIVOLITEV DIJAKA/DIJAKINJE ZAKLJUČNEGA LETNIKA ZA Š.L 2018/2019 
za obdelavo osebnih podatkov po zaključku šolanja na  

 
___________________________________________________________________________  

(naziv šole) 

 
 _____________________________________ iz oddelka _____ in programa_____________ 
 (Ime in priimek dijaka/dijakinje) 

  
na podlagi točke a prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe (EU) o varstvu osebnih 
podatkov za namen promocije, obveščanja javnosti o učnem procesu in šolskih dogodkih po 
zaključku šolanja in kontaktiranja z nekdanjimi dijaki PRIVOLIM / NE PRIVOLIM,       
                                                                                                                                                
          Prosimo obkrožite. 

 

• da me šola kontaktira na naslov: stalnega bivališča, po elektronski 
pošti in telefonski številki:  

 

______________________________________________________   
vpišite (naslov bivališča) 

 
______________________________________________________   

vpišite (elektronski naslov) 

 
______________________________________________________   

vpišite (telefonska številka, GSM) 

 
 
 
PRIVOLIM 
 

 
PRIVOLIM 
 

 
PRIVOLIM 

 
 
 
NE PRIVOLIM 
 

 
NE PRIVOLIM 
 

 
NE PRIVOLIM 

                                                         
 
 

• da šola objavi moje rezultate tekmovanj, natečajev, tečajev in kolonij 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 moje izdelke, zvočne posnetke, likovna in literarna dela, fotografije izdelkov, 
ki nastanejo v okviru šolskih in obšolskih dejavnosti, z imenom, priimkom ter oddelkom,:  
  
 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 moje fotografije in videoposnetke, 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 

 
Pojasnilo: Privolitev se uporablja izključno za namen obveščanja, izvedbo in promocijo šolskih 
dejavnosti. Vaše osebne podatke bomo hranili do preklica. Kot posameznik imate pod pogoji iz Splošne 
uredbe (EU) o varstvu podatkov pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki in omejitve obdelave 
ter do prenosljivosti, izbrisa in popravka podatkov.  Dano privolitev lahko kadarkoli prekličete s pisno 
zahtevo, poslano po elektronski pošti na e-naslov šole info@sgtsr.si. Za uveljavitev pravic na posamezni 
šoli se obrnite na e-naslov info@sgtsr.sii. Za več informacij se obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo 
osebnih podatkov na šoli (povop@sckr.si). V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je možna 
pritožba/prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.  
 

Kraj in datum: ___________________ Podpis dijaka/dijakinje: _________________ 
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