
 

 

IZJAVA/SOGLASJE STARŠEV OZIROMA ZAKONITIH ZASTOPNIKOV 

za obdelavo/objavo osebnih podatkov 

 

Spoštovani,  

 

Kranjski vrtci, Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj, kot upravljalec osebnih podatkov, za namene izobraževanja 

in izpolnjevanja otrok za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje ter za 

nemoten potek dela vrtca obdeluje osebne podatke otrok in staršev oziroma skrbnikov, v obsegu in za namen 

kot ga določa 43. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 

besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 

ZUUJFO, 55/17 in 18/21, v nadaljevanju ZVrt). Po izpolnitvi namena obdelave, vrtec osebne podatke izbriše 

oziroma uniči v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo in 177/20, v nadaljevanju: ZVOP-1), razen podatkov, ki se hranijo trajno oziroma so del 

arhivskega gradiva.  

 

Za obdelavo osebnih podatkov izven namenov iz navedenega zakona pa potrebujemo vašo privolitev, zato 

vas vljudno prosimo, da preberete spodnjo izjavo in nam dovolite predlagano obdelavo osebnih podatkov 

otroka, tako, da ob posameznem namenu obdelave obkrožite DA. Če se s predlagano obdelavo osebnih 

podatkov otroka ne strinjate, označite možnost NE.  

 

PODATKI O OTROKU  

 
Ime in priimek: _______________________________________  

Datum rojstva: _______________________________________  

Naslov bivališča: ______________________________________  

V šolskem letu ___________ obiskuje program/oddelek ______________________________  

 

STARŠI OZ. ZAKONITI ZASTOPNIK  

 

Mati: Ime in priimek: _________________________________  

Naslov: _______________________________________  

Telefon doma: ________________________ GSM: __________________________________  

e-mail: ________________________________________  

 

Oče: Ime in priimek: _________________________________  

Naslov: _______________________________________  

Telefon doma: ________________________ GSM: __________________________________  

e-mail: ________________________________________ 
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4935
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3110


 

SOGLAŠAM (prosimo, obkrožite ustrezen odgovor): 

1.  Da zavod z namenom lažje in hitrejše komunikacije z menoj komunicira tudi po elektronskem 

naslovu in/ali v nujnih primerih tudi preko telefonske številke , ki je navedena na prvi strani izjave. 
 

*V kolikor ste za tovrsten namen obdelave obkrožili možnost NE in tako ne soglašate s tovrstno obdelavo osebnih podatkov, 

zavod z vami ne bo komuniciral preko e-pošte in/ali telefonske številke, temveč se lahko z določenimi informacijami 

seznanite v tajništvu zavoda oziroma vas bo zavod o njih obvestil na v zavodu običajen način.  

 

DA  

 

NE*  

2.  Da zavod objavi sezname otrok, na katerem je naveden tudi ime in priimek mojega otroka (objava na 

oglasnem mestu v vrtcu), z namenom seznanitve staršev o razporeditvi otroka v oddelek.  

 

DA  

 

NE 

3.  Da zavod v času govorilnih ur, na vratih matične igralnice oz. oglasne deske, objavi seznam staršev, 

ki so se terminsko napovedali na posamezno govorilno uro, na katerem je tudi moje ime in priimek 

oz. ime in priimek mojega otroka, z namenom časovne razporeditve posamezne govorilne ure.  

 

 

DA  

 

NE 

4. Da se otrok udeleži izletov z avtobusom ali vlakom (otroci, ki so starejši od 3 let). DA  NE 

5. Da otrok obiskuje lutkovni abonma in druge kulturne prireditve v vrtcu. DA  NE 

6. Da otrok obiskuje kulturne prireditve izven vrtca: Lutkovno gledališče, Prešernovo gledališče, Opero 

in balet, galerijo … 

DA  NE 

7. Da otrok obišče delovno organizacijo, podjetja, šolo, ... DA  NE 

8.  Da zavod fotografira mojega otroka (priložnostno fotografiranje) z namenom ponazoritve dejavnosti 

in aktivnosti zavoda ter spominu otrok na vrtčevske dni, in sicer:  

- na vrtčevskih prireditvah, 

- skupinsko fotografiranje otrok, 

- fotografiranje v okviru neposrednega dela z otroki z namenom predstaviti staršem dejavnosti in 

aktivnosti, ki jih otroci izvajajo v vrtcu. 

 
*V kolikor ste pri tem namenu obdelave osebnih podatkov obkrožili možnost NE in tako ne soglašate s tovrstno obdelavo 

osebnih podatkov (fotografiranje otroka), upravljalec oziroma zavod ne bo fotografiral vašega otroka oz. bo poskrbel, v 

kolikor se otrok znajde na fotografiji, da ga bo zabrisal do neprepoznavnosti.  

 

 

DA  

DA  

DA  

 

 

NE*  

NE*  

NE*  

9.  Da zavod objavi fotografije mojega otroka z namenom, opredeljenim v predhodni točki, in sicer:  

- objava fotografije v garderobi vrtca, 

- objava fotografije na oglasnem mestu v igralnici, 

- objava fotografij na oglasnem mestu v vrtcu, 

- objava fotografij na spletni strani vrtca (v galeriji e-igralnice), 

- objava fotografije v kroniki vrtca, 

- objava fotografij otrok v medijih (občinski mediji, v publikacijah). 

 
*V kolikor ste pri posameznem namenu obdelave osebnih podatkov obkrožili možnost NE in tako ne soglašate s tovrstno 

obdelavo osebnih podatkov (objava fotografij), upravljalec oziroma zavod ne bo objavljal fotografij, na katerih je vaš otrok 

oz. bo poskrbel, v kolikor se otrok znajde na fotografiji, da ga bo zabrisal do neprepoznavnosti.  

 

 

DA  

DA  

DA  

DA  

DA  

DA 

 

NE*  

NE*  

NE*  

NE*  

NE*  

NE* 

10.  Da zavod razstavlja in objavlja likovne izdelke, ki jih naredi moj otrok v prostorih vrtca z namenom 

pokazati staršem in drugim zunanjim obiskovalcem vrtca likovne izdelke, ki jih otroci naredijo v 

okviru dejavnosti in aktivnosti vrtca.  

 

 

DA  

 

 

NE 



 

V kolikor se bodo ti isti izdelki razstavljali zunaj vrtca in tako upravljalec osebnih podatkov ne bo 

vrtec, pač pa zunanji upravljalec (npr. občina, …), bo zunanji upravljalec v ta namen pridobil ločeno 

soglasje staršev/zakonitih zastopnikov za razstavo/objavo likovnih izdelkov posameznega otroka v 

prostorih zunaj vrtca.  

 

11.  Da zavod snema mojega otroka na vrtčevskih prireditvah z namenom ponazoritve dejavnosti in 

aktivnosti vrtca.  

 
*V kolikor ste pri tem namenu obdelave osebnih podatkov obkrožili možnost NE in tako ne soglašate s tovrstno obdelavo 

osebnih podatkov (zvočno in video snemanje otroka), upravljalec oziroma zavod ne bo snemal vašega otroka oz. bo 

poskrbel, v kolikor se otrok znajde na posnetku, da bo otrok zabrisan do neprepoznavnosti.  

 

DA  

 

NE*  

12.  Da zavod objavi zvočne, filmske in video posnetke iz vrtčevskih prireditev, na katerih je tudi moj 

otrok, z namenom ponazoritve dejavnosti in aktivnosti vrtca, in sicer na:  

- spletni strani zavoda, 

- v študijske namene v vrtcu, 

- v študijske namene izven zavoda, 

- za predstavitev na roditeljskih sestankih, 

- v medijih.  

 
*V kolikor ste pri tem namenu obdelave osebnih podatkov obkrožili možnost NE in tako ne soglašate s tovrstno obdelavo 

osebnih podatkov (objava zvočnih in video snemanj otrok), upravljalec oziroma zavod ne bo objavljal posnetkov, na katerih 

je vaš otrok oz. bo poskrbel, da bo otrok zabrisan do neprepoznavnosti.  

 

 

DA  

DA  

DA  

DA  

DA 

 

 

NE*  

NE*  

NE*  

NE*  

NE* 

13.  Da moj otrok sodeluje kot avtor likovnega/ tehničnega izdelka:  

- v glasilih zavoda (publikacija, …), 

- na razstavi zavoda  

z namenom promocije del otroka ter aktivnosti zavoda.  

 

 

DA  

DA  

 

NE 

NE 

14.  Da moj otrok sodeluje kot avtor likovnega dela in/ali tehničnega dela na javnih natečajih, na katere 

se prijavlja zavod z namenom vzgojno-izobraževalnega procesa.  
 

 

DA  

 

NE  

15.  Da zavod (svetovalna služba v zavodu) za namen nudenja pomoči in svetovanja mojemu otroku 

pridobi in dalje obdeluje:  

- podatke o družinski in socialni anamnezi,  

- podatke o razvojni anamnezi,  

- strokovno interpretirane rezultate diagnostičnih postopkov,  

- podatke o postopkih strokovne pomoči oziroma svetovanja,  

- strokovna mnenja drugih institucij: centrov za socialno delo, zdravstvenih institucij, svetovalnih 
centrov oziroma vzgojnih posvetovalnic, vse z namenom svetovanja in pomoči (označite želeni 
namen):  
- pri razreševanju osebnih stisk ter vedenjskih težav otroka,  
- pri svetovalnem delu z otroci s posebnimi potrebami,  
- pri pridobivanju, koordiniranju in izvajanju dodatne strokovne pomoči,  
- pri reševanju socialno-ekonomskih stisk.  
 
*V kolikor ste za tovrsten namen obdelave obkrožili možnost NE in tako ne soglašate s tovrstno obdelavo osebnih podatkov, 

jih zavod ne bo obdeloval. 

 

 

DA  

DA  

DA  

DA  

DA  

DA  

DA  

DA  

DA  

DA 

 

 

NE*  

NE*  

NE*  

NE*  

NE* 

NE*  

NE*  

NE*  

NE*  

NE  



 

16. Da strokovni delavki v vrtcu dovoljujemo pregled lasišča v primeru pojava ušivosti v vrtcu ter, da me 

v primeru pojava ušivosti pri mojem otroku o tem takoj obvesti, da doma ukrepamo v skladu z 

navodili. 

 

DA  

 

NE  

17. Da v izrednih nujnih primerih (visoka TT, hude bolečine in več ur nihče ne more po bolnega otroka) 

mojemu otroku strokovna delavka lahko da sirup Calpol za znižanje telesne temperature ali 

omiljenje prisotne bolečine, s čimer prevzemam vso odgovornost za morebitno alergijo oz. 

kakršnokoli reakcijo na zdravilo. 

 

DA  

 

NE  

18. Da se uporabijo naslednji mazila pri: 

- vneta (rdeča) ritka - Hladilno mazilo – lekarna Mlaka,  
- zelo vneta (rdeča, pekoča) ritka - Praška pasta, 
- srbeči piki žuželk - Fenistil gel, 
- ugrizi, buške - Hepan gel, 
- hrapava koža (pozimi) - Negovalna krema – lekarna Mlaka. 

 

DA  

DA  

DA  

DA  

DA 

 

NE  

NE  

NE 

NE 

NE 

19. Da smo seznanjeni s tem, da se v vrtcu po pravilu ne uporablja/daje nobenih zdravil, ne uporablja se 

niti razkužil in antibiotikov. Sami smo dolžni poskrbeti za uporabo zaščitne kreme v vročih poletnih 

dneh, varovalne kreme ob nižjih zunanjih temperaturah in repelenta proti klopom. Za zdravila, ki jih 

zaradi znane kronične bolezni moj otrok potrebuje vsakodnevno (tudi v času bivanja v vrtcu) ali bi jih 

potreboval ob nujnem stanju (alergične reakcije, epilepsija, vročinski krči…), moram pri strokovni 

delavki izpolniti obrazec (privolitev za dajanje zdravil). Strokovno delavko moram natančno seznaniti 

z vrsto zdravila, navodili za dajanje in zdravilo prinesti v originalni embalaži z označenim rokom 

uporabe. Kot starši moramo biti dosegljivi po telefonu za dodatne informacije. S podpisom 

potrjujemo informiranje z vsebino te točke. 

 

 

 

DA  

 

 

 

NE  

20. Da smo seznanjeni, da je potrdilo o zdravstvenem stanju otroka ob vključitvi v vrtec NUJEN dokument. 

Iz navedenega potrdila ustanova Kranjski vrtci razbere morebitno alergijo, dieto in cepljenje otroka, 

kar je več kot potreben podatek za ustrezno ravnanje in pripravo pravilne prehrane. V kolikor na 

navedenem potrdilu ni jasne navedbe glede diete, bomo dostavili še izvid/mnenje zdravnika 

specialista. V primeru želje po vegetarijanski prehrani pri otroku se moramo osebno zglasiti pri 

organizatorju prehrane/ZHR. (V vrtcu zaradi verskih prepričanj posebnih obrokov ne pripravljamo.) S 

podpisom potrjujemo informiranje z vsebino te točke. 

 

 

 

DA  

 

 

 

NE  

21. Da smo seznanjeni, da se vsi rojstni dnevi praznujejo brez vnosa dodatne hrane v vrtec. S podpisom 

potrjujemo informiranje z vsebino te točke. 

 

DA  

 

NE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Soglasje/privolitev velja za tekoče/eno šolsko leto in ga je mogoče kadarkoli pisno preklicati.  
 
Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Kranjski vrtci, Ulica nikola Tesle 2, 4000 Kranj, 04 2019 200 
Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: DATAINFO.SI, d.o.o., e-pošta: dpo@datainfo.si, 
telefon: +386 (0) 2 620 4 300 
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Privolitev zakonitega zastopnika na podlagi Pravilnika o 
zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje. 
Namen obdelave osebnih podatkov: Za potrebe izvajanja predstavitve naših aktivnosti, ki presegajo 
programe za predšolske otroke. 
Uporabniki osebnih podatkov: Upravljavec vodi seznam pogodbenih obdelovalcev, kjer so navedeni vsi 
konkretni pogodbeni obdelovalci s katerimi vrtec sodeluje. Seznam je dostopen na zahtevo posameznika. 
Prenosi osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Ni prenosa v tretje države razen v 
primeru obdelave podatkov s strani ponudnikov družabnih omrežji (npr. Facebook ali Instagram). 
Obdobje hrambe osebnih podatkov: Izjava velja od podpisa te privolitve do preklica oziroma, tako dolgo, 
kot je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se podatki zbirali ali nadalje obdelovali. 
Pravice posameznike po Splošni Uredbi (GDPR), na katerega se nanašajo osebni podatki: Skrbnik lahko brez 
navedbe razloga kadarkoli uveljavlja pravice s pisno zahtevo poslano na kontaktne naslove zavoda. Vse vaše 
pravice so naštete v Politiki varstva osebnih podatkov (povezava spodaj).  
Pravica do preklica privolitve: Privolitev lahko kadar koli (pisno) prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost 
obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. 
Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate Informacijskemu 
pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran https://www.ip-
rs.si/).  
Ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: 
Podaja privolitve je prostovoljna. Brez določenih osebnih podatkov (npr. imena in priimka starša/skrbnika 
ter otroka) starš/skrbnik ne bo mogel veljavno podati svoje privolitve. 
Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: 
Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.  
Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v naši Politiki 
varstva osebnih podatkov, objavljeni na: http://www.kranjski-vrtci.si/varstvo-osebnih-podatkov/   
 
 
 
 
 
Kraj in datum: _______________________________  
 
Podpis matere/skrbnice:_______________________  

Kraj in datum: _______________________________  
 
Podpis očeta/skrbnika:________________________  
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