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IZJAVA O PRIVOLITVI STARŠEV / ZAKONITIH ZASTOPNIKOV DIJAKA OZIROMA 
POLNOLETNEGA DIJAKA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV DIJAKA 

 
Na podlagi Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR), veljavne slovenske zakonodaje na področju 
varstva osebnih podatkov, Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju, Zakona o 
gimnazijah, Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in te izjave o privolitvi lahko Srednja elektro-
računalniška šola Maribor obdeluje naslednje osebne podatke dijaka za naslednje namene (pri vsakem 
namenu obvezno obkrožite DA ali NE): 
   
                  ustrezno obkrožite 

- seznam dijakov z imeni, priimki in oddelki (objava na oglasnem mestu v šoli in na spletni 

strani šole, v letopisu šole, za zdravstvene preglede, za udeležbo na šolskih in obšolskih 

dejavnostih); 

DA NE 

- seznam dijakov z imenom, priimkom in oddelkom za maturo ali zaključni izpit (objava 

na oglasnem mestu v šoli); 
DA NE 

- dosežkov 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); 

DA NE 

- skupinskih in posamičnih fotografij dijakov (objava na spletni strani šole, na oglasnem 

mestu, v šolskih publikacijah, na šolskem informativnem biltenu, na šolski Facebook 

strani); 

DA NE 

- fotografij dijakov, ki se udeležijo šolski in obšolskih dejavnosti (objava na oglasnem 

mestu v šoli, na spletni strani šole, na šolski Facebook strani, v šolskih publikacijah, v 

šolskem informativnem CD-ju in za ureditev dijaških izkaznic); 

DA NE 

- zvočnih, filmskih ali videoposnetkih dijakov iz šolskih ali obšolskih dejavnosti in javnih 

prireditev (objava na oglasnih mestih v šoli, v šolskih publikacijah, v šolskih video ali 

računalniških predstavitvah, v medijih, v šolskem informativnem CD-ju); 

DA NE 

- razstav izdelkov dijakov (za objavo v razstavnem prostoru v šoli, na šolskih 

predstavitvah); 
DA NE 

- sodelovanje pri izvajanju različnih anonimnih anket; DA NE 

- uporaba osebnih podatkov (ime in priimek, datum rojstva, naslov, predhodna izobrazba) 

za šolsko knjižnico: izposoja knjig iz šolske knjižnice in učbenikov iz učbeniškega 

sklada; 

DA NE 

- za AAI račun ime in priimek, datum rojstva, EMŠO, naslov in oddelek (za dostop do 

brezžičnega omrežja Eduroam, za dostop Arnes spletnih učilnic); 
DA NE 

- za potrebe distribucije programske opreme ime in priimek, EMŠO, oddelek (Office 365, 

Adobe). 
DA NE 

 
Zavezujemo se, da bomo spoštovali vašo voljo, osebne podatke pa za v izjavah opredeljene namene 
obdelovali zgolj v okviru danih privolitev. Izjava velja od začetka šolanja, za ves čas izobraževanja dijaka na 
Srednji elektro-računalniški šoli Maribor in jo lahko mati, oče, zakoniti zastopnik ali polnoletni dijak kadarkoli 
prekliče. Podrobnejša določila glede varstva osebnih podatkov ter pravic in obveznosti v tej zvezi, so 
opredeljena v Politiki varstva osebnih podatkov (Izjavi o zasebnosti), ki je dostopna na spletni strani:  
https://www.sers.si/pooblascena-oseba-za-varstvo-podatkov/ 

 

Podpisani/a ________________________________ (oče / mati / zakoniti zastopnik dijaka oziroma 

polnoletni dijak) s podpisom dovoljujem uporabo zapisanih osebnih podatkov dijaka 

_________________________________________ (ime in priimek), rojenega ________________. 

 
 
Datum: _____________________   Podpis: _____________________ 

https://www.sers.si/pooblascena-oseba-za-varstvo-podatkov/

