IZJAVLJAM
da želim prejemati e- račun oz. račun v pdf obliki za otroka:
__________________________ (ime in priimek otroka), rojenega _______________(datum rojstva)
ter hkrati
s podpisanim soglasjem potrjujem, da bom prejete e-račune oz. račune v pdf obliki upošteval kot
osnovo za knjiženje in plačilo (kot verodostojen dokument). Tako prejeti računi bodo nadomestili
tiskane račune prejete po običajni pošti.
S podpisom jamčim, da so podatki iz vloge/soglasja resnični in se zavezujem, da bom pravočasno
sporočil vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na sprejem računa v e-obliki na naslov:
anita.strnad@osfpmaribor.si
Kot naročnik storitve prejemanja računov dovoljujem in soglašam, da mi Osnovna šola Franceta
Prešerna Maribor brez dodatnih obveznosti do preklica (odjave) namesto papirnatega računa
posreduje vse račune v elektronski obliki.
Soglasje velja za čas šolanja vašega otroka v Osnovni šoli Franceta Prešerna Maribor ga je mogoče
kadarkoli pisno preklicati. Privolitev ni obvezna in ne vpliva na pravice in obveznosti iz izobraževanja.
Vaše podatke, zbrane na podlagi privolitev, bomo obdelali zgolj za namen, ki je določen v obrazcu
privolitev.
Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.
Seznanjen/-a sem tudi s pravico, da lahko dano privolitev za obdelavo osebnih podatkov zgoraj
kadarkoli omejim, spremenim ter zahtevam izbris podatkov.
O varstvu vaših pravic se lahko posvetujete s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v Osnovni šoli Franceta Prešerna Maribor je Katja
Tretjak, univ. dipl. prav., zaposlena v podjetju Center za pravno pomoč d.o.o., Ljubljanska cesta 35,
2310 Slovenska Bistrica, dosegljiva na telefonski številki 059340910 oziroma elektronski pošti
katja@czpp.si. Podatki v zvezi s pooblaščeno osebo so objavljeni tudi na spletni strani šole.
Osebni podatki, pridobljeni v zvezi z zgoraj navedenimi nameni obdelave osebnih podatkov, se bodo
hranili skladno s pozitivno zakonodajo (osebni podatki, ki se hranijo trajno oziroma so del arhivskega
gradiva), oziroma do izpolnitve namena obdelave oziroma največ za čas izobraževanja oziroma do
preklica privolitve.
Pritožbo v zvezi z osebnimi podatki oziroma v zvezi s kršitvijo osebnih podatkov lahko podate tudi
Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon:
012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Kraj in datum: ______________________

Podpis: ____________________________

