
PRIVOLITEV DIJAKA/DIJAKINJE
za obdelavo osebnih podatkov 

(za dijake po dopolnjenem 15. letu starosti) 

Za namen obveščanja staršev/skrbnikov in dijakov, za namen informiranja javnosti ter promocijo 
dijakov in šole v zvezi z šolskim delom potrebujemo vašo privolitev na podlagi točke a prvega 
odstavka 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov. Vljudno vas prosimo, da 

izpolnite spodnjo privolitev.

Dijak/dijakinja ___________________________________________ let./odd. _______________   
         (Ime in priimek dijaka/dijakinje)  

programa _____________________________________________ SMGŠ LJ:

Da šola objavi moje rezultate iz tekmovanj, nastopov, natečajev, tečajev ter dosežke ob 
zaključku izobraževanja z mojim 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

 – v šolski kroniki        PRIVOLIM NE PRIVOLIM

 – v almanahu ali zborniku šole ob obletnicah šole   PRIVOLIM NE PRIVOLIM

Da šola objavi moje izdelke, zvočne posnetke, likovna in literarna dela, fotografije izdelkov z 
mojim imenom, priimkom in oddelkom, 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

 – v šolski kroniki        PRIVOLIM NE PRIVOLIM

 – v almanahu ali zborniku šole ob obletnicah šole   PRIVOLIM NE PRIVOLIM



Da šola objavi posamične in skupinske fotografije, na katerih sem, in 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

 – v šolski kroniki        PRIVOLIM NE PRIVOLIM

 – v almanahu ali zborniku šole ob obletnicah šole   PRIVOLIM NE PRIVOLIM

Da šola objavi posamične in skupinske videoposnetke, na katerih sem, in 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

 – v šolski kroniki        PRIVOLIM NE PRIVOLIM

 – v almanahu ali zborniku šole ob obletnicah šole   PRIVOLIM NE PRIVOLIM

Da sodelujem pri izvajanju različnih      PRIVOLIM NE PRIVOLIM

anonimnih anket (prosimo, obkrožite).

Da sodelujem pri snemanju različnih      PRIVOLIM NE PRIVOLIM

izobraževalnih, promocijskih oddaj, ki jih občasno 
na šoli izvajajo medijske hiše  (prosimo, obkrožite).

Da se moji podatki o osebnem imenu, oddelku, datumu    PRIVOLIM NE PRIVOLIM

rojstva in naslovu posredujejo organizatorju za namen 
izvedbe dogodka (npr. projekta, delavnice, srečanja, 
izmenjave dijakov, tekmovanja, ekskurzije, natečaja, 
tabora, nastopa) (prosimo, obkrožite).

Da šola moje osebne podatke (ime in priimek, EMŠO,   PRIVOLIM NE PRIVOLIM

uporabi za ureditev prijave za dostop do brezžičnega 
izobraževalnega omrežja EDUROAM (AAI prijava in Office 365) 
in spletne učilnice ter mi dodeli šolski e-naslov (prosimo, obkrožite).

Pojasnilo: Vaše osebne podatke bomo hranili do izpolnitve namena, t.j. do zaključka izobraževanja 
(EDUROAM, spletne učilnice, šolski e-naslov, pooblastila) oziroma do preklica in tudi po zaključku izo-
braževanja (fotografije, video in zvočni posnetki, dosežki/rezultati in izdelki).

Kraj in datum: _________________________  Podpis dijaka/dijakinje: _____________________________
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