
                                                                                                                
 

PRIVOLITEV ZA FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE  

Center šolskih in obšolskih dejavnosti ima dolgoletno tradicijo na področju izvedbe programov v okviru javne službe ter 
opravljanja tržne dejavnosti.  

CŠOD od svojih uporabnikov storitev za namen promocije (seznanjanje širše javnosti z dejavnostmi, ki jih opravlja CŠOD v 
okviru javne službe ter tržne dejavnosti), objave na spletni strani, na družbenih omrežjih ter za namen priprave tiskovin zbira 
fotografije in videoposnetke. 

S podpisom te privolitve izjavljam, da sem starejši od 16 let ter soglašam z naslednjo z obdelavo (ustrezno obkrožite) 

fotografij                      DA / NE 

videoposnetkov                     DA / NE 

otroka___________________________________________________(ime in priimek otroka) za namen promocije 
(seznanjanje širše javnosti z dejavnostmi, ki jih opravlja CŠOD v okviru javne službe ter tržne dejavnosti), objave na spletni 
strani, na družbenih omrežjih ter za namen priprave tiskovin in video predstavitev. Seznanjen sem s tem, da se bodo 
fotografije in/ali videoposnetki otroka obdelovali s strani CŠOD in jih CŠOD ne bo posredoval tretjim osebam, k čemur 
podajam svoje pisno soglasje.  

S podpisom te privolitve soglašam, da CŠOD osebne podatke otroka obdeluje za naslednje namene (obkrožiti pri vsaki 
postavki): 

Objava v tiskovinah CŠOD         DA / NE                             

Objava na spletni strani CŠOD          DA / NE                         

Objava na družbenih omrežjih CŠOD (Facebook, Instagram…)     DA / NE 

Objava v aplikacijah (CŠOD Misija, Spletna učilnica, Simulator situacijskih iger…)  DA / NE 

Video predstavitve dejavnosti CŠOD        DA / NE 

Seznanjen sem, da: 

• lahko zahtevam vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov ali podam ugovor 
zoper obdelavo in prenosljivost osebnih podatkov, in sicer s pisnim obvestilom: 
• na naslov: 

Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana  
• ali po elektronski pošti:  

vop@csod.si; 
• lahko vložim pritožbo pri nadzornemu organu, če menim, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu 

podatkov. 
 
 
_________________         ______________________ 
       (kraj, datum)                      (ime, priimek) 
 
                          _______________________   
                                                                                                           (podpis starša, skrbnika ali zakonitega zastopnika) 
 
CŠOD bo zbrane osebne podatke obdeloval zgolj za zgoraj opredeljene namene. Podpisnik te privolitve privolitev lahko 
kadarkoli prekliče, z e-sporočilom na naslov: vop@csod.si. Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, kolikor je potrebno za 
dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni. Po tem času jih bo CŠOD  trajno izbrisal.  


