PRISTOPNA IZJAVA
V SVET STARŠEV OSNOVNE ŠOLE FRANA ERJAVCA NOVA GORICA

IME IN PRIIMEK: ______________________________________________________
PREDSTAVNIK V SVETU STARŠEV ZA ODDELEK:__________________________
Člani sveta staršev Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica na 1. redni seji dorečejo,
kako bi v nadaljevanju sklicevali seje sveta staršev oziroma si izmenjajo elektronsko
pošto, kot je to predvideno v 13. členu Poslovnika sveta staršev Osnovne šole Frana
Erjavca Nova Gorica (v nadaljevanju: Poslovnik).

Podatki, ki jih posredujete svetu staršev in šoli, kot član sveta staršev:
NASLOV ZA VROČANJE POŠTE:_________________________________________
ELEKTRONSKI NASLOV:_______________________________________________
MOBILNI TELEFON: ___________________________________________________

S svojim podpisom potrjujem točnost podatkov.
________________________________________
(podpis)

Da bi svet staršev deloval v skladu s 16. členom Poslovnika, vas prosimo za privolitev,
da lahko šola in svet staršev z vami komunicirajo preko elektronske pošte in po potrebi
tudi mobilne telefonske številke. Privolitev izpolnite na hrbtni strani pristopne izjave.

PRIVOLITEV
ZA ZBIRANJE IN OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV ČLANOV SVETA STARŠEV

Spodaj podpisani/podpisana______________________________________________
(TISKANO priimek in ime člana)
član sveta staršev osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica v šolskem letu ________
SOGLAŠAM

NE SOGLAŠAM,
(ustrezno obkroži)

da svet staršev in Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica, Kidričeva ulica 36, 5000
Nova Gorica zbira in obdeluje osebne podatke (ime in priimek, oddelek otroka, naslov
za vročanje, elektronski naslov, mobilna telefonska številka) za namen delovanja v
svetu staršev, v skladu s Poslovnikom sveta staršev Osnovne šole Frana Erjavca
Nova Gorica.

Nova Gorica, ________________________ _____________________________
(podpis)
Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica se zavezuje, da bo privolitev za zbiranje in
obdelavo osebnih podatkov uporabila samo za zgoraj naveden namen. Osebni podatki
se, skladno z ZVOP-1, zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego
namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni. S podpisom privolitve
ste seznanjeni, da lahko zahtevate vpogled v vaše osebne podatke, zahtevate
popravek osebnih podatkov, blokiranje, izbris ali omejitev uporabe na način, da
zahtevo naslovite pisno na naslov Osnovna šola Erjavca Nova Gorica, Kidričeva ulica
36, 5000 Nova Gorica.

