
 
PRIVOLITEV ZA FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE  

Center šolskih in obšolskih dejavnosti (v nadaljevanju: CŠOD) je javni zavod, ki ga je za opravljanje strokovnih in 
organizacijskih nalog, povezanih s posredovanjem znanja, uvajanja v raziskovalno delo in kulturno dejavnost mladine ter za 
izvajanje delov izobraževalnih programov, ki se opravljajo kot javna služba na področju vzgoje in izobraževanja, ustanovila 
Vlada Republike Slovenije. CŠOD na področju vzgoje in izobraževanja izvaja večdnevne programe šole v naravi, vikend in 
dnevne programe ter programe aktivnih počitnic. 

___________________________________________________(ime in priimek otroka, ki je udeleženec v programih CŠOD) 

S podpisom soglašam z obdelavo osebnih podatkov otroka (fotografij, videoposnetkov), ki jih CŠOD obdeluje za naslednje 
namene (obkrožiti DA ali NE pri posameznem namenu):   

1. OBJAVE V DIDAKTIČNIH IN STROKOVNIH GRADIVIH CŠOD : 
Fotografije DA / NE 
Videoposnetki  DA / NE 

2. OBJAVE V PREDSTAVITVENIH GRADIVIH CŠOD : 
Fotografije DA / NE 
Videoposnetki DA / NE 

3. OBJAVE NA SPLETNI STRANI CŠOD: 
Fotografije DA / NE 
Videoposnetki  DA / NE 

4. OBJAVE NA FACEBOOK PROFILIH CŠOD: 
Fotografije DA / NE 
Videoposnetki  DA / NE 

5. OBJAVE NA YOUTUBE KANALIH CŠOD: 
Fotografije DA / NE 
Videoposnetki  DA / NE 

6. OBJAVE V APLIKACIJAH CŠOD (CŠOD MISIJA, SPLETNA UČILNICA, SISTEM ZA VNOS PODATKOV…): 
Fotografije DA / NE 
Videoposnetki  DA / NE 

7. VIDEO PREDSTAVITVE DEJAVNOSTI CŠOD: 
Fotografije DA / NE 
Videoposnetki  DA / NE 
 

Seznanjen sem, da: 

• se bodo fotografije in/ali videoposnetki otroka obdelovali s strani CŠOD ali s strani pogodbenih obdelovalcev, ki 
imajo za ta namen s CŠOD podpisano pogodbo o obdelavi osebnih podatkov; 

• 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; 

• to privolitev lahko kadarkoli prekličem z e-sporočilom na naslov: vop@csod.si. 
 

CŠOD bo zbrane osebne podatke obdeloval zgolj za opredeljene namene. Osebni podatki se zbirajo samo toliko časa, kolikor 
je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni oziroma do preklica privolitve.  
 
 
_________________         ______________________ 
       (kraj, datum)            (ime in priimek podpisnika) 
 
 
                          _______________________   
                                                                                                           (podpis starša, skrbnika ali zakonitega zastopnika) 
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