Spoštovani,
Waldorfska glasbena šola za namene izobraževanja in za nemoten potek dela šole obdeluje osebne
podatke učencev in staršev oziroma skrbnikov, v obsegu, ki ga določa Zakon o glasbenih šolah in
Pravilnik o šolski dokumentaciji v glasbenih šolah. Za obdelavo osebnih podatkov izven namenov
omenjenega pravilnika potrebujemo vaše soglasje, zato vas prosimo, da izpolnite spodnjo izjavo in nam
dovolite predlagano obdelavo osebnih podatkov učenca (če se s katero od izjav ne strinjate, pustite
kvadrat pred njo prazen).
Osebne podatke bomo obdelovali zgolj v okviru danih privolitev. Svojo privolitev lahko kadarkoli
prekličete s pisno zahtevo poslano na naslov: Waldorfska šola Ljubljana, Enota glasbena šola, Streliška
12, 1000 Ljubljana.
Za zaupanje se vam najlepše zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo,
Kolektiv Waldorfske glasbene šole

IZJAVA
Spodaj podpisani/a ______________________________________________, starš oz. zakoniti zastopnik
učenca/ke_________________________________________, ki obiskuje pouk Waldorfske glasbene šole,
dovoljujem:
 da se otrokovo ime in priimek objavita v prostorih šole v sklopu programskih listov (poimenski seznam
otrok naveden v programskem listu, objavljen na oglasni deski WGŠ),
 da se rezultati otrokovih tekmovanj, skupaj z osebnim imenom, javno objavijo v prostorih in
publikacijah šole ter drugih medijih Waldorfske šole Ljubljana in Waldorfske glasbene šole,
 da se za namen nadaljnjega individualnega dela z otrokom in za namen zagotavljanja promocije
izdelujejo fotografski, avdio ali video posnetki njegovih nastopov in tekmovanj,
 da se za namen promocije posnetki iz prejšnje točke lahko javno objavijo v medijih Waldorfske šole
Ljubljana in Waldorfske glasbene šole,
 da otrok sodeluje na kulturno-umetniških prireditvah izven šole,
 da otrok sodeluje pri snemanjih TV in radijskih oddaj,
 da se podatki o osebnem imenu, razredu, starosti in naslovu ter morebitnih zdravstvenih posebnosti
otroka posredujejo organizatorjem dogodka za namen izvedbe projekta, izmenjave učencev,
tekmovanja idr.
Podatki se hranijo največ do konca projekta oz. posamezne dejavnosti,
 da na e-naslov ___________________________________________________ prejemam priporočila
glede koncertov in drugih glasbenih dogodkov ter o kulturno-umetniških prireditvah, ki potekajo izven
programa šole in jih šola ter njeni učitelji močno priporočajo.

………..…………………………………………………
Kraj in datum

………..……………………………………
Podpis staršev oz. skrbnika

