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

REZERVACIJA MESTA V VRTCU
Podpisani-a ________________________________________________, s stalnim prebivališčem v občini
____________________________________, uveljavljam poletno rezervacijo mesta v vrtcu za mojega otroka
____________________________________________, roj. _______________, ki obiskuje oddelek oz. enoto
____________________________.
od __________________________ (na ta dan otrok ni več prisoten v vrtcu)
do __________________________ (na ta dan otrok še ni prisoten v vrtcu).
Kontaktni podatki vlagatelja v primeru nejasnosti (tel. oz. e-pošta):____________________________________________

V Ljubljani, dne, _______________

Podpis vlagatelja: ___________________________

Povzetek: Uradni list RS, št. 46/2019 z dne 19.7.2019 – 7. člen Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih
ugodnosti za starše.Za otroke, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana je možna 1x letno v obdobju od 01. junija do 30.
septembra. Starši, ki želijo uveljavljati rezervacijo, so dolžni predvideno odsotnost pismeno napovedati na upravo vrtca najpozneje en teden
pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Rezervacija se lahko uveljavlja za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva
meseca. Za rezervacijo starši plačujejo 30 odstotkov od njihovega z odločbo določenega plačilnega razreda.1 V primeru, da ste v letošnjem
koledarskem letu že koristili Zdravstveno rezervacijo, ste upravičeni do koriščenja poletne rezervacije samo pod pogoji, ki so Vam bili navedeni
na odobritvi Zdravstvene rezervacije. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za
otroka, za katerega se dodatno ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.
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 koriščenja počitniške odsotnosti oz. poletne rezervacije.
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.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2246/sklep-o-dolocitvi-cen-programov-predsolskevzgoje-v-javnih-vrtcih-in-dodatnih-ugodnosti-za-starse

