Osnovna šola Odranci
Prešernova 1
9233 ODRANCI
VRTEC MAVRICA

Dovoljujem, da moj otrok ……………………………………………………………………, učenec-ka
………… razreda, v šolskem letu ___________ :
1. Sodeluje pri snemanju radijskih oddaj javnih ali zasebnih radio postaj

DA NE

2. Sodeluje pri snemanjih televizijskih oddaj javnih ali zasebnih TV postaj.

DA NE

3. Sodeluje kot avtor likovnega izdelka, ki se objavi v publikacijah šole.

DA NE

4. Sodeluje kot avtor besedila, ki se objavi v publikacijah OŠ Odranci.

DA NE

5. Sodeluje kot avtor likovnega ali literarnega izdelka na likovnem ali
literarnem natečaju ter na javni razstavi ali na razstavi izdelkov na šoli

DA NE

6. Sodeluje kot avtor likovnega ali tehničnega izdelka na javni razstavi
ali na razstavi na šoli

DA NE

7. Sodeluje kot avtor besedila, ki bo javno objavljeno.

DA NE

8. Dovoljujem, da se fotografira za skupinsko fotografijo razreda

DA NE

9. Dovoljujem, da se njegovi izdelki hranijo na šoli kot kot arhivsko
gradivo na spominskih prenosnikih.

DA NE

10. Soglašam, da za svoje izdelke učenec ne prejema honorarjev

DA NE

11. Soglašam, da se učenčevi dosežki na kulturnem, športnem, tehničnem
in naravoslovnem področju ter tekmovanjih objavijo v publikacijah šole
12. Soglašam, da se lahko učenčevi dosežki rezultatov na šolskih, občinskih in
državnih tekmovanjih iz znanj s predmetnih in ostalih področij javno objavijo
na spletnih straneh organizatorjev tekmovanj.

DA NE

DA NE

13. Soglašam, da se lahko učenčeve fotografije, njegovi izdelki in dosežki, grafični in
pisni, ki so opremljeni z njegovim imenom in priimkom, objavijo na spletni strani šole DA NE

Datum: ................... Podpis staršev (zakonitih zastopnikov): ................................................
Osebne podatke, ki niso predmet zakonskih obveznosti ali obvezne šolske dokumentacije, šola kot upravljavec
obdeluje v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), za tehnično izvedbo obdelave skrbi šola kot
obdelovalec podatkov. Več informacij o varstvu osebnih podatkov je dostopnih na spletni strani šole - Za starše.
Navedeni podatki se obdelujejo izključno za namen izvajanja pouka in arhiva šole in se trajno hranijo oz. do
preklica ali zaključka šolanja.otroka.

E: os.odranci@guest.arnes.si
W:http://www.os-odranci.si
T: (02) 573-70-10, F: (02) 573-70-18, DŠ: 21296626

