Priloga 1)

Vloga za vpis
Igralni kotiček Palček in Prvi koraki
Podpisani/a

____________________

- Davčna številka

____________________

- Datum in kraj rojstva:

____________________

- Naslov

____________________

- Stalno prebivališče

□ Devin Nabrežina
□ Zgonik
□ Repentabor
□ ___________

- Kraj zaposlitve

□ Devin Nabrežina
□ Zgonik
□ Repentabor
□ ___________

- Domača tel. številka

____________________

- mobitel mati

_________________________ Službena tel. št. _________________

- mobitel oče

_________________________ Službena tel. št. _________________

prosim za vpis svoje/ga sina/hčere ____________________, rojene/ga dne ___.____._____, s
stalnim prebivališčem v/na ________________ v _________________ v igralni kotiček
Palček/Prvi koraki;
obenem izjavljam, da ima sin/hči sledeče zdravstvene težave:
_______________________________________________.
Izjavljam, da bo sin/hči obiskoval/a igralni kotiček Palček/Prvi koraki:
-

□ občasno

-

□ redno (vsaj dve uri dnevno) od ponedeljka do petka

□ od 8.00 do 10.00

□ od 9.00 do 11.00

□ od 10.00 do 12.00

□ od 11.00 do 13.00

Če bo vsaj 5 prošenj za iste ure:

□ od 7.00 do 9.00

-

□ od 14.00 do 16.00

□ od 15.00 do 17.00

□ od 16.00 do 18.00

□ od 17.00 do 19.00

□ redno (več kot dve uri dnevno) od ponedeljka do petka
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Podpisani/a
________________________________________________________
roditelj/skrbnik mladoletne/ga __________________________________________,
□ dovoljujem, da otrok sodeluje pri načrtovanih dejavnostih in izletih
□ ne dovoljujem, da otrok sodeluje pri načrtovanih dejavnostih in izletih

□ dovoljujem vzgojiteljem, da snemajo/fotografirajo mojega sina/hčerko
□ ne dovoljujem vzgojiteljem, da snemajo/fotografirajo mojega sina/hčerko

Podpisani/a končno izjavljam:
 da sem prebral/a obvestilo o obdelavi osebnih podatkov, ki je navedeno v zadnjem delu te vloge;
 da se zavedam, da upravni organ ni odgovoren za izgubo obvestil kot posledico napačne navedbe naslova
stalnega prebivališča, nejavljene spremembe oziroma zamude pri sporočanju spremembe naslova stalnega
prebivališča, oziroma kot posledico morebitnih napačnih dostav poštnih oziroma telegrafskih sporočil zaradi
napake tretjih oseb, naključja oziroma višje sile;
 da se obvežem, da bom pravočasno sporočil/a morebitno spremembo stalnega prebivališča oziroma naslova
ali pa morebitne spremembe stanja, ki se štejejo za pomembne;
Podpisani/a izjavljam obenem, da sem seznanjen/a s tem, da bodo v tej izjavi navedeni podatki uporabljeni
izključno za izvajanje institucionalnih funkcij v okviru, ki ga določajo zakon in pravilniki (zakonska uredba
št.196 z dne 30.6.2003 “Pravilnik na področju varovanja osebnih podatkov”).
Upravni uradi upravnega organa bodo hranili podatke v papirnatih in računalniških arhivih. Ti podatki so
dostopni izključno subjektom, ki jih določa zakon. Osebne podatke upravlja upravni organ.
Podpisani/a sem seznanjen/a s tem, da uprava lahko preveri podatke, ki so navedeni v tej vlogi, v skladu z
71.čl. UPR št.445/00 in s 4.čl. zakonske uredbe 109/98.
Datum: _________________

Podpis starša ali skrbnika
____________________________________
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OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
Vse podatke, zbrane od vlagatelja v tej vlogi, obdeluje upravni organ v skladu z zakonsko uredbo 196/2003 (“Pravilnik na
področju varovanja osebnih podatkov”) tako ročno kot avtomatizirano, izključno za namen izvajanja upravnega postopka, ki je
predmet te vloge, in morebitnih dodatnih povezanih postopkov. Pri obdelavi se zagotovita varnost prenosa in zaupnost
podatkov. Podatki, navedeni v tej vlogi, bodo lahko posredovani javnim ustanovam, podjetjem za zdravstvene storitve,
bolnišničnim podjetjem, Deželam ter socialnim zadrugam, društvom prostovoljcev, podjetjem storitvenega sektorja izključno
za namene, ki so vezani na postopek, ki je predmet te vloge. Zbiranje podatkov ni obvezno, je pa potrebno in nujno za
izvajanje obravnavanega postopka. Priznavajo se pravice, ki jih določa 7.čl. zakonske uredbe 196/2003, to so pravica do
vpogleda v osebne podatke, do ažuriranja, popravka oziroma dopolnitve nepopolnih podatkov, do izbrisa, anonimiziranja ali
blokiranja nezakonito obdelanih podatkov tudi v primeru, da naknadna hramba podatkov ni potrebna za dosego cilja, za
katerega so bili podatki zbrani in naknadno obdelani.
Zakoniti zastopnik za upravljanje osebnih podatkov je upravni organ ____________________________________________.
Odgovorna oseba za obdelavo podatkov, ki so bili zbrani s to vlogo je _____________________________________.
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