SOGLASJE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV STARŠA
Spodaj podpisani /-a ……………………………………………………………………..,
(ime in priimek starša)

stanujoč/-a………………………………………………………………………………… .
(ulica, poštna številka in kraj)

Soglašam prejem računov na
elektronski naslov v PDF obliki.

DA

NE

Če ste izbrali odgovor "Da", prosim vpišite:
1.
Ime in priimek otroka
Vaš elektronski naslov

Soglašam se s plačevanjem preko
direktne obremenitve (trajnik), katere
prejemnik plačila je Vrtec Ig, Cesta na
Kurešček 70, 1292 Ig. Identifikacijska
oznaka prejemnika je 71573399.
Direktna obremenitev se izvaja
vsakega 18. v mesecu ali 1. delovni
dan v primeru vikenda ali praznika.

………………………………………………………….
…………………………………………………………….

DA

NE

2.
Če ste izbrali odgovor "Da", prosim vpišite:
Številka plačilnega računa (IBAN):
Identifikacijska oznaka banke (SWIFT
BIC):

3.

Soglašam, da imam v Vrtec Ig
vpisanih več otrok, za katere lahko
Vrtec Ig izda eno skupno položnico.
Le ta vsebuje obračun za vsakega
otroka posebej, znesek pa je združen
na eni položnici.

SI56 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

……………………………………………………………

DA

NE

Osebne podatke bo vrtec hranil do preklica, in sicer toliko časa, kot je to potrebno za dosego namena zaradi katerega jih
zbira in obdeluje. Vrtec v svojih evidencah hrani zbirke iz 24. in 43. člena Zakona o vrtcih z namenom, da se preprečijo
nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Vrtec bo osebne
podatke hranil in varoval tako, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam.
Hkrati se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretji osebi brez pisne privolitve posameznika razen pogodbenim
obdelovalcem, ki za Vrtec izvajajo naloge skladno s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Pravico imate, da od Vrtca
kadarkoli zahtevate popravek, dopolnitev, izbris, omejitev obdelave, prenosa vaših osebnih podatkov in ugovora, vključno s
pravico do pritožbe pri informacijske pooblaščencu.

Kraj in datum:

Podpis:

…………………………….

…………………………….
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