Nova pot 9, 1351 Brezovica
e-pošta: tajnistvo@vrtci-brezovica.si, e-naslov: www.vrtci-brezovica.si

EVIDENČNI LIST OTROKA V VRTCU
I. PODATKI O OTROKU

Ime in priimek ____________________________________________Rojstni datum___________________
Naslov_________________________________________________________________________________
II. V ČASU OTROKOVEGA BIVANJA V VRTCU JE ZA NUJNA SPOROČILA

DOSEGLJIV:

1. MATI

2. OČE

3.

4.

ime in priimek
naslov
telefon doma
telefon v službi
elektronski naslov
ime in priimek
naslov
telefon doma
telefon v službi
Označite kvadratek, v kolikor soglašate:
 Soglašam, da elektronski naslov (obkrožite) MAME / OČETA uporabite tudi v namene pošiljanja obvestil (o dogajanju v
vrtcu)

Izjavljamo, da bo otrok iz vrtca odpeljan s strani naslednjih oseb:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Navesti imena članov družine ter morebitnih drugih oseb, ki bodo otroka odpeljale iz vrtca. V skladu z 91.členom
Zakona o varnosti cestnega prometa mora biti ta oseba stara najmanj 10 let ).

III. ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI, KI JIH MORA VRTEC POZNATI ZA VARNOST IN USTREZNO
DELO Z OTROKOM (kot npr. morebitne posebnosti v razvoju otroka, alergije, ipd.):

Datum:__________________

Podpis staršev:___________________________

…………………………………………………………………………………………………………………
ELEKTRONSKA ODJAVA OTROK (podatke bomo uporabili v spletni aplikaciji preko katere boste elektronsko
sporočali odsotnost vašega otroka)
Ime in priimek otroka .…………………………………..enota………………....,
MATI
Priimek in ime
E-naslov
Številka GSM

OČE

INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
Zavod Vrtci Brezovica bo osebne podatke obdeloval zaradi ustreznega dela z otrokom pri izvedbi programov, zaradi sodelovanja s
starši in zaradi spremljanja plačil staršev za program vrtca na podlagi Zakona o vrtcih in Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec.
Zavod Vrtci Brezovica bo hranil in varoval osebne podatke skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu in na način, da ne
bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Zavod bo omogočil obdelavo oziroma
posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom: pooblaščeni zaposleni zavoda, pooblaščene
osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu zavoda, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih
podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov. Zavod ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev,
vključno z oblikovanjem profilov. V kolikor zahtevani osebni podatki ne bodo zagotovljeni, obravnava postopka ne bo možna.
Starši so seznanjeni, da imajo v zvezi z osebnimi podatki, ki se nanašajo nanje in na njihovega otroka, pravico seznanitve,
dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem
pooblaščencu in sodnim varstvom pravic).
Podrobnejše informacije o načinu ravnanja zavoda z osebnimi podatki, so na voljo preko kontaktnih podatkov pooblaščene osebe
za varstvo osebnih podatkov na naslovu dpo@virtuo.si.

