
 

Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu s Pravilnikom o zbiranju in 

varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje, Pravilnikom o dokumentaciji v 

vrtcih in z Zakonom o varstvu osebih podatkov (ZVOP

 

 

za šolsko leto__________/__________

 

Podpisani/-a ________________________________________ dajem osebno privolitev Vrtcu 

Postojna v skladu s 16. členom Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju 

predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 80/04), da se javno objavljajo fotografi

zvočni posnetki, izdelki in posnetki izdelkov, ki so nastali z dovoljenjem ravnateljice Vrtca 

Postojna, Cesta na Kremenco 4, Postojna, v okviru predšolske vzgoje in varstva, na katerih je 

prepoznaven tudi moj otrok ______________________

oziroma njegovo delo.                                                   

 

Zgoraj našteto se lahko uporabi v naslednje namene:  

• za objavo v strokovni literaturi (revije, prispevki v zbornikih …), 

• za novinarsko poročanje (dnevno časopisje, televizijski program, radijski program), 

• za izobraževanje kadra (seminarske naloge, poročila o izvedenih dejavnostih …), 

• za prikazovanje dejavnosti vrtca  (spletna stran vrtca, oglasne deske v vrtcu, publikacija 

vrtca …),  

• za osebno in družinsko uporabo staršev, katerih otrok obiskuje isti oddelek kot moj otrok 

oz. je njihov otrok vključen v oddelek otrok/

 

S podpisom dajem osebno privolitev za sodelovanje mojega otroka na natečaju/

izbere vzgojno osebje.  

 

Osebna privolitev velja do preklica

leta.  

Datum:                                                                     

 

_______________                                           

VRTEC POSTOJNA, Cesta na Kremenco 4, 6230 Postojna

�: tajnistvo@vrtec

Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu s Pravilnikom o zbiranju in 

varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje, Pravilnikom o dokumentaciji v 

vrtcih in z Zakonom o varstvu osebih podatkov (ZVOP-1). 

                    Izpolni vrtec: 

Datum prejema  

 

S O G L A S J E  

a šolsko leto__________/__________ 

a ________________________________________ dajem osebno privolitev Vrtcu 

Postojna v skladu s 16. členom Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju 

predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 80/04), da se javno objavljajo fotografi

zvočni posnetki, izdelki in posnetki izdelkov, ki so nastali z dovoljenjem ravnateljice Vrtca 

Postojna, Cesta na Kremenco 4, Postojna, v okviru predšolske vzgoje in varstva, na katerih je 

prepoznaven tudi moj otrok ____________________________________________________ 

oziroma njegovo delo.                                                   (ime in priimek otroka)  

Zgoraj našteto se lahko uporabi v naslednje namene:   

za objavo v strokovni literaturi (revije, prispevki v zbornikih …),  

ovinarsko poročanje (dnevno časopisje, televizijski program, radijski program), 

za izobraževanje kadra (seminarske naloge, poročila o izvedenih dejavnostih …), 

za prikazovanje dejavnosti vrtca  (spletna stran vrtca, oglasne deske v vrtcu, publikacija 

za osebno in družinsko uporabo staršev, katerih otrok obiskuje isti oddelek kot moj otrok 

oz. je njihov otrok vključen v oddelek otrok/-a na posnetku.  

S podpisom dajem osebno privolitev za sodelovanje mojega otroka na natečaju/

Osebna privolitev velja do preklica oziroma najdlje do zaključka zgoraj navedenega šolskega 

Datum:                                                                        Podpis enega od staršev: 

_______________                                                     ____________________________

Cesta na Kremenco 4, 6230 Postojna 

☏: 081 601 692 

: tajnistvo@vrtec-postojna.si 

Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu s Pravilnikom o zbiranju in 

varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje, Pravilnikom o dokumentaciji v 

 

a ________________________________________ dajem osebno privolitev Vrtcu 

Postojna v skladu s 16. členom Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju 

predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 80/04), da se javno objavljajo fotografije, videoposnetki, 

zvočni posnetki, izdelki in posnetki izdelkov, ki so nastali z dovoljenjem ravnateljice Vrtca 

Postojna, Cesta na Kremenco 4, Postojna, v okviru predšolske vzgoje in varstva, na katerih je 

______________________________ 

ovinarsko poročanje (dnevno časopisje, televizijski program, radijski program),  

za izobraževanje kadra (seminarske naloge, poročila o izvedenih dejavnostih …),  

za prikazovanje dejavnosti vrtca  (spletna stran vrtca, oglasne deske v vrtcu, publikacija 

za osebno in družinsko uporabo staršev, katerih otrok obiskuje isti oddelek kot moj otrok 

S podpisom dajem osebno privolitev za sodelovanje mojega otroka na natečaju/-ih, ki ga/jih 

oziroma najdlje do zaključka zgoraj navedenega šolskega 

Podpis enega od staršev:  

____________________________ 


