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IZJAVA/SOGLASJE ZAPOSLENIH  
za obdelavo/objavo osebnih podatkov le-tega za dobo celotne zaposlitve  

na Osnovni šoli Miroslava Vilharja Postojna, do preklica 
 
 

Spoštovani, 
 
delodajalec Osnovna šola Miroslava Vilharja Postojna za namene zaposlitve in v zvezi s tem obdeluje 
osebne podatke delavcev, v obsegu in za namen kot ga določa Zakon o delovnih razmerjih (Ur. L. RS, 
št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZDR-1.). Ob koncu zaposlitve oziroma po 
izpolnitvi namena obdelave delodajalec osebne podatke izbriše oziroma uniči v skladu z določili 
Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: 
ZVOP-1), razen podatkov, ki se hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva. 
 
Za obdelavo osebnih podatkov izven namenov zaposlitve pa delodajalec potrebuje vašo privolitev, 
zato vas vljudno prosimo, da preberete spodnjo izjavo in nam dovolite predlagano obdelavo vaših 
osebnih podatkov tako, da ob posameznem namenu obdelave obkrožite DA. Če se s predlagano 
obdelavo osebnih podatkov e strinjate, označite možnost NE. 
 
 
_____________________ (ime, priimek), zaposlena na delovnem mestu _________________  
 
soglašam: 
 

1. Da zavod z mano komunicira tudi preko mojega zasebnega elektronskega 
naslova, ki se glasi ___________________________ (pošiljanje raznih obvestil, 
plačilnih list, razne druge dokumentacije)  
in zasebne telefonske številke _____________.     

 
*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 zasebne 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 
 
DA 

 
NE* 
 
NE* 

2. Da zavod lahko objavlja skupinsko fotografijo razreda/oddelka, na katerih sem 
kot zaposlen v zavodu, in sicer: 
-na spletni strani zavoda 
-v publikaciji zavoda 
-v različnih medijih.      

                                                                                                                      
*V kolikor ste pri tem namenu obdelave osebnih podatkov obkrožili možnost NE in tako ne 
soglašate s tovrstno obdelavo osebnih podatkov (fotografiranje in objava fotografij), vas 
upravljalec oziroma šola ne bo fotografiral, prav tako pa tudi ne bo objavljal fotografij, na katerih 
ste kot zaposleni. 

 
 
DA 
DA 
DA 

 
 
NE* 
NE* 
NE* 

3. Da zavod objavi zvočne, filmske in video posnetke iz nastopov in tekmovanj ter 
javnih prireditev, na katerih sem kot zaposlen v zavodu, in sicer: 
-na oglasnih mestih v zavodu 
-na spletni strani zavoda 
-v publikacijah zavoda 
-v medijih.     

 
*V kolikor ste pri tem namenu obdelave osebnih podatkov obkrožili možnost NE in tako ne 
soglašate s tovrstno obdelavo osebnih podatkov (snemanje in objava posnetkov), vas upravljalec 
oziroma šola ne bo snemal, prav tako pa tudi ne bo objavljal posnetkov, na katerih ste kot 

 
 
DA 
DA 
DA 
DA 

 
 
NE* 
NE* 
NE* 
NE* 
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zaposleni. 

4. Da zavod, v primeru udeležbe na aktivnostih zunaj sedeža zavoda (npr. šola v 
naravi), staršem učencev, katere spremljam, posreduje mojo zasebno telefonsko 
številko, ki se uporabi zgolj v nujnih primerih. 
 
*V kolikor ste pri tem namenu obdelave osebnih podatkov obkrožili možnost NE in tako ne soglašate 
s tovrstno obdelavo osebnih podatkov, zavod ne bo posredoval telefonske številke staršem učencev.  

DA NE* 

 
 
 
 
Soglasje velja za ves čas zaposlitve v zavodu in ga je mogoče kadarkoli pisno preklicati. Privolitev ni 
obvezna in ne vpliva na pravice in obveznosti iz delovnega razmerja. Vaše podatke, zbrane na podlagi 
privolitev, bomo obdelali zgolj za namen, ki je določen v obrazcu privolitev. 
 
Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem. 
 
Seznanjen/-a sem tudi s pravico, da lahko dano privolitev za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli v 
obdobju zaposlitve v Osnovni šoli Miroslava Vilharja Postojna omejim, spremenim ter zahtevam izbris 
podatkov. 
 
O varstvu vaših pravic se lahko posvetujete s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. 
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Osnovni šoli Miroslava Vilharja Postojna je Primož 
Obreht, univ. dipl. prav., zaposlen v podjetju Center za pravno pomoč d.o.o., Mariborska cesta 69, 
3000 Celje, dosegljiv na telefonski številki 059340910 oziroma elektronski pošti primoz@czpp.si. 
Podatki v zvezi s pooblaščeno osebo so objavljeni tudi na spletni strani šole. 
 
Osebni podatki, pridobljeni v zvezi z zgoraj navedenimi nameni obdelave osebnih podatkov, se bodo 
hranili skladno s pozitivno zakonodajo oziroma do izpolnitve namena obdelave oziroma do preklica 
privolitve. 
 
Pritožbo v zvezi z osebnimi podatki oziroma v zvezi s kršitvijo osebnih podatkov lahko podate  tudi 
Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 
012309730, spletna stran: www.ip-rs.si). 
 
Kraj, datum:_____________      Delavec: 
 
 
         _____________________ 
 
 
 
 
 

Opomba: 
Izjava je napisana v dveh izvodih, en izvod vrnete do predpisanega roka v zavod, enega obdržite zase.  
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