Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode, p. p. 44
telefon: 013619 290, 013611 314
os.medvode@guest.arnes.si

UČENCI, KI ODHAJAJO DOMOV S STARŠI V ČASU PODALJŠANEGA BIVANJA
Spoštovani starši,
glede na to, da starši ne smete vstopati v šolske prostore in se je organizacijsko zelo težko
prilagajati vsakemu učencu (glede ure odhoda domov), bomo na šoli uvedli dežurne učitelje,
ki bodo na vsake pol ure pobirali otroke po razredih in jih pripeljali h glavnemu vhodu, kjer jih
starši počakate.
V spodnjo tabelo zapišite URO, kdaj bo šel vaš otrok domov. Izberite odhod, ki ustreza
naslednjim uram: 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30. Prosimo, da ne prihajate
ob urah, ki niso navedene.
Vašega otroka bo pripeljala dežurna učiteljica h glavnemu vhodu ob uri, ki ste jo navedli na
tem obrazcu. Bodite točni in držite se napovedanih ur, da ne bo zmede.
Po otroka ______________________________________ iz ________ razreda bomo
(ime in priimek učenca/učenke)

prihajali ob :
PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

VPIŠITE uro odhoda
otroka za vsak dan
posebej.

V kolikor se bo ura odhoda med letom spremenila, nas morate o tem pisno obvestiti.
V izrednem primeru (zastoj na cesti) lahko pokličete pomočnico ravnateljice Azro Kajan na
tel. št.:041 733 532.
Vodstvo šole

Hvala za razumevanje.
INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Dani osebni podatki se obdelujejo na podlagi osebne privolitve nosilca starševske odgovornosti.
Zbrane osebne podatke bo Osnovna šola Medvode (Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode) obdelovala in varovala skladno z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila
2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov oz. GDPR) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str.1–88).
Osnovna šola Medvode se zavezuje, da zbranih osebnih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam.
Zbrani podatki se hranijo do konca šolskega leta 2019/20 oz. do preklica. Posameznik ima pravico privolitev kadarkoli pisno
preklicati; izjavo o preklicu privolitve posreduje na naslov Osnovna šola Medvode, Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode oz. na enaslov os.medvode@guest.arnes.si. Na enak način lahko zahteva tudi dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj, uveljavlja pravico
do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, omejitve obdelave, ugovora obdelave in prenosljivosti podatkov.
Rok hrambe zbranih podatkov je 2 leti od podpisa pooblastila.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) v Osnovni šoli Medvode je dr. Miha Dvojmoč
(miha.dvojmoc@infocenter.si). Podrobnejše informacije o tem, kako Osnovna šola Medvode ravna z osebnimi podatki, so na
voljo preko kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.
Obveščamo vas, da imate v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, ki je:
Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, Ljubljana.

Datum: ___________________

Podpis staršev/skrbnikov:_____________________

