Osnovna šola Zalog, Cerutova 7, Ljubljana

STATUSI 2019/20

Podatki o vlagatelju (starši/skrbniki):
ime in priimek: _________________________________
naslov:________________________________________
kraj in poštna številka: __________________________

VLOGA ZA PRIDOBITEV STATUSA UČENCA
PERSPEKTIVNEGA UMETNIKA
Starši učenca/ke ________________________________ iz _________ razreda prosimo
za pridobitev statusa učenca vrhunskega športnika v šolskem letu 2019/20 za:
a) Umetniška smer ______________________________________.
Podatki o umetniških dosežkih sezone 2018/19 (Vpišite najvišje uvrstitve).
Ime tekmovanja

Uvrstitev

Leto

1.
2.
3.
4.
5.

Dodatna tedenska obremenitev v letošnjem šolskem letu zaradi umetniškega delovanja:
Obvezne priloge:
- potrdilo glasbene ali druge šole, da se učenec udeležuje državnih tekmovanj s področja
umetnosti,
- podpisan dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti.
Popolno vlogo, za katero vas lepo prosimo, da jo izpolnite z velikimi tiskanimi črkami, z
vsemi dokazili, je potrebno oddati ali poslati najkasneje do 30. septembra v tajništvo
šole.
Datum:

Podpis staršev ali skrbnikov:

S svojim podpisom potrjujete, da ste seznanjeni, da:
 Šola obdeluje in hrani osebne podatke, navedene v tej vlogi in priloženih dokazilih, na podlagi in v skladu z
51. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in
dopolnitvami), 6. in 7. členom Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole Zalog z dne 30.9.2013 .
In sicer, samo za namene in do izpolnitve namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in obdelovali
(za pridobitev statusa in prilagajanja obveznosti po sklenjenem dogovoru): praviloma do konca šolskega leta,
razen tistih, ki so bili javno objavljeni ali za katere zakon določa drugače, kot so to na primer predpisi na
področju arhiviranja.
 Je mogoče privolitev kadarkoli v celoti ali delno preklicati s pisno izjavo, naslovljeno na elektronski naslov
tajnistvo@oszalog.si, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve
izvajala do njenega preklica. Na predhodno navedeni elektronski naslov lahko kadarkoli naslovite tudi zahtevo
po dostopu do osebnih podatkov, popravku, izbrisu, omejitvi obdelave, prenosu podatkov ali pa ugovor
obdelavi. Ta elektronski naslov je tudi kontakt upravljavca osebnih podatkov, ki je Osnovna šola Zalog,

Cerutova 7, 1000 Ljubljana, njegova pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pa je Andreja Mrak.
Pritožbo zoper odločitev upravljavca o zahtevi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, je
mogoče vložiti na nadzorni organ, ki je v Republiki Sloveniji Informacijski pooblaščenec. Več informacij o
politiki varovanja osebnih podatkov je dostopnih tudi na www.oszalog.si

