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

 

PRIVOLITEV STARŠEV 
 

Podpisani/podpisana: 

…………………………………………………………,  

(ime in priimek staršev oz. zakonitega zastopnika otroka) 

 

stanujoč/a: 

……………………………………………………………………………………………. 
(naslov prebivališča staršev oz. zakonitega zastopnika otroka) 

 

soglašam, da zavod Vrtci Brezovica, Nova pot 9, Vnanje Gorice, 1351 Brezovica, posreduje položnice 

za plačilo vrtca v elektronski obliki na moj e-naslov:   

 

……………………………………………………., 
                                                                (e-naslov) 

 

 

 
 
 
INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV 
 
Javni zavod Vrtci Brezovica, kot upravljavec osebnih podatkov, bo osebne podatke, ki ste jih navedli v tej privolitvi (e-naslov) 
obdeloval na podlagi  točke (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. 
 
Upravljavec bo osebne podatke za podan namen posredovanja položnic za plačilo vrtca v elektronski obliki na navedeni e-naslov 
obdeloval do vašega preklica oziroma do izpisa otroka iz vrtca.  Upravljavec bo omogočil obdelavo oziroma posredovanje osebnih 
podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom: pooblaščeni zaposleni zavoda, pooblaščene osebe, ki obdelujejo 
osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu zavoda ter osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru 
zakona oziroma podzakonskih predpisov. Upravljavec ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z 
oblikovanjem profilov. Zagotovitev tega podatka ni  vaša pogodbena ali zakonska obveznost. Podatki se ne bodo prenašali v tretje 
države ali mednarodne organizacije. Če zahtevani osebni podatki ne bodo zagotovljeni, upravljavec ne bo posredoval položnic na 
vaš e-naslov.   
 
Podpisnik/podpisnica privolitve ima v zvezi z osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj/o, pravico do seznanitve, dopolnitve, popravka, 
omejitve obdelave, izbrisa ter prenosljivosti. Privolitev lahko tudi kadarkoli prekliče in sicer preko kontaktnih podatkov upravljavca 
(tajnistvo@vrtci-brezovica.si). Podpisnik/podpisnica ima pravico do pritožbe pri nadzornemu organu: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, 
e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si.     
 
Podrobnejše informacije o načinu ravnanja upravljavca z osebnimi podatki, so na voljo na spletni strani upravljavca, preko 
kontaktnih podatkov upravljavca, navedenih na tej privolitvi, ter preko kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih 
podatkov (dpo@virtuo.si). 
 
 
 
 

Kraj: ………………………….………………., datum: ………………………   

 

Podpis staršev oz. zakonitega zastopnika:…………………………………. 
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