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POOBLASTILO 
 

Na podlagi 12. člena Pravilnika o varnosti otrok, 
_________________________________ (ime in priimek starša/skrbnika), soglašam  
da mojega otroka  ____________________________________________ roj. 
___________________,  pri prihodu oz. odhodu v  vrtec spremlja: 
 
Ime in priimek  Datum rojstva 

  

  
  

  
  

  
  

  

  
 

  
Kraj in datum:          Podpis starša / skrbnika: 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Starši oziroma skrbniki s svojim podpisom potrjujete točnost podatkov, vsako njihovo spremembo pa ste med šolskim letom 
dolžni sporočiti vzgojitelju, v sedmih dneh od nastale spremembe. 
S svojim podpisom nadalje še potrjujete, da ste seznanjeni, da Vrtec Otona Župančiča Črnomelj obdeluje in hrani osebne 
podatke, navedene v tej vlogi, na podlagi in v skladu s 6. členom Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na 
področju predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 80/04) in 87. členom Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 82/13 – 
uradno prečiščeno besedilo). In sicer, samo za namene in do izpolnitve namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali 
in obdelovali: za zagotavljanje spremstva otroka na poti v vrtec ter domov do njegove starosti 7. let. Vrtec bo 
dokumentacijo hranila še 1 leto po koncu zaključku vključitve otroka v program vrtca oziroma do izpolnitve namena, zaradi 
katerega so bili zbrani, razen tistih, za katere zakon določa drugače, kot so to predpisi na področju računovodstva in 
arhiviranja. 
Privolitev je mogoče kadarkoli v celoti ali delno preklicati s pisno izjavo, naslovljeno na elektronski naslov info@vrtec-
crnomelj.si, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica; 
vendar v tem primeru otroku morda ne bo mogoče zagotoviti storitve ali dejavnosti. 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 Vrtec 
Otona Župančiča, Kidričeva ulica 18B, 8340 Črnomelj, 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.vrtec-crnomelj.si. 

http://www.vrtec-crnomelj.si/
mailto:info@vrtec-crnomelj.si
mailto:info@vrtec-crnomelj.si
http://www.vrtec-crnomelj.si/

