VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, Parmska cesta 41, 1000 LJUBLJANA
Tel. št.: 01/520-97-52, telefaks: 01/520-97-60,
e-naslov: vrtec-oz-oskr@guest.arnes.si

IZPIS OTROKA IZ VRTCA
Priimek in ime otroka: _____________________________________________
Dan, mesec in leto rojstva: _________________________________________
Enota: _______________________ Oddelek: _________________________
Ob upoštevanju minimum 15 dnevnega odpovednega roka, ki prične teči z dnem oddaje
obrazca na upravo vrtca, je datum izpisa: __________________. Na ta dan je otrok še lahko
prisoten v vrtcu
Moj novi naslov, kamor mi pošljite pošto je:
_______________________________________, _________________________________.
( ulica, št.)
(pošta, občina)
V Ljubljani dne, __________________. Podpis staršev: ___________________________
Obrazložitev:
•
Z dnevom izpisa in poplačilom vseh terjatev in obveznosti prenehajo vse medsebojne pravice in obveznosti dogovorjene v
»Pogodbi o vključitvi otroka v vrtec».
•
V kolikor so starši na CSD uveljavljali subvencijo za znižano za program vrtca, in imajo hkrati vključena dva ali več otrok, morajo v
skladu z ZUPJS vse spremembe javiti v roku 8 dni na pristojni CSD. V kolikor starši spremembe na CSD ne bodo javili, ni podlage
za znižano plačilo vrtca, tako, da bo vrtec, po navodilih s strani Mestne občine Ljubljana, Služba za predšolsko vzgojo, v naprej
zaračunal polno plačilo za otroka, ki je še vključen v vrtec.
Osebna privolitev!
Do morebitnega preklica, izrecno, prostovoljno, brezpogojno in jasno dovoljujem, da Vrtec Otona Župančiča Ljubljana obdeluje moje
osebne podatke (ime in priimek vlagatelja, partnerja in otroka, datum rojstva otroka, naslov stalnega prebivališča vlagatelja, partnerja in
otroka) z namenom ugotavljanja upravičenosti do izpisa otroka iz vrtca.
Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov
Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih
podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko uveljavlja
pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov preko elektronskega naslova: vrtec-oz-oskr@guest.arnes.si
Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to
vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica, in sicer na elektronski naslov: vrtecoz-oskr@guest.arnes.si
Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov:
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01/230-97-30, spletna stran: www.ip-rs.si).
Informacije o tem:

•
•

ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: Ne.
ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: Ne. V primeru, da
posameznik ne soglaša z obdelavo osebnih podatkov kot izhaja iz predmetnega soglasja, zavod ravna na način kot izhaja iz
posameznega soglasja.

Obveščamo vas, da imate pravico, da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem
profilov.

