
 
 

IZJAVA O  PRIVOLITVI STARŠEV 
ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV DIJAKA 

(Izjava velja za ves čas šolanja dijaka v SERŠ Maribor!) 
 
 
 

Na podlagi 8. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.: 
86/2004): 
 

(1) Osebni podatki se lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov in 
osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo 
določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika. 

(2) Namen obdelave osebnih podatkov mora biti določen v zakonu, v primeru 
obdelave na podlagi osebne privolitve posameznika ali pa mora biti 
posameznik predhodno pisno ali na drug način seznanjen z namenom 
obdelave osebnih podatkov. 

 
 
in te Izjave o privolitvi bi SERŠ Maribor neomejeno objavljala naslednje 
podatke za vse navedene primere v nekomercialne namene:  
 

 vse tiste o dijakih, ki jih moramo posredovati v skladu z zakonom (policija, 
centri za socialno delo, Center za sluh in govor, CIPS…); 

 sezname dijakov (objava na oglasnem mestu v šoli in na spletni strani šole, v 
letopisu šole, za zdravstvene preglede, za udeležbo na šolskih in obšolskih 
dejavnostih); 

 podatke o kandidatih za maturo ali zaključni izpit (objava na oglasnem mestu 
v šoli); 

 dosežke dijakov na tekmovanjih v znanju in na športnih tekmovanjih (objava 
na oglasnih mestih v šoli, na spletni strani šole, v šolskih publikacijah, v 
šolskem informativnem CD-ju, v medijih); 

 skupinske fotografije dijakov (objava na spletni strani šole, na oglasnem 
mestu, v šolskih publikacijah, na šolskem  informativnem biltenu ); 

 fotografije dijakov, ki se udeležijo obšolskih dejavnosti (objava na oglasnem 
mestu v šoli, na spletni strani šole, v šolskih publikacijah, v šolskem 
informativnem CD-ju); 

 zvočne, filmske ali video posnetke dijakov iz šolskih ali obšolskih dejavnosti 
ter javnih prireditev (oglasna mesta v šoli, v šolskih publikacijah, v šolskih 
video ali računalniških predstavitvah, v medijih, v šolskem informativnem CD-
ju); 

 razstave izdelkov dijakov (razstavni prostor v šoli, na šolskih predstavitvah). 
 
 
Starši/skrbniki dijaka oziroma polnoletni dijak s podpisom na seznamu dijakov 
potrjujejo uporabo osebnih podatkov v zgoraj navedene  namene.   
 
To pooblastilo lahko starš/skrbnik oziroma polnoletni dijak brez navedbe razloga 
pisno prekliče.   

 


