(izpolni vlagatelj)

VLOGA ZA KORIŠČENJE ZDRAVSTVENE REZERVACIJE
Spodaj podpisan/a VLAGATELJ/-ICA (ime in priimek):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
naslov stalnega prebivališča:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
telefon oz. e-pošta (neobvezno): ……………………………………………..………………….. , podajam vlogo za koriščenje zdravstvene
rezervacije za otroka
…………………………………………………………………………….…………………………………, ki je vključen v Vrtec Otona Župančiča.
Zdravstveno rezervacijo želimo koristiti v času od ……………………………….. do vključno ………………………………..

V koledarskem letu je otrok že koristil/še ni koristil rezervacije (ustrezno obkroži) v času
od ……………………………….. do………………………………..
Prilagam obvezno prilogo:
Zdravniško potrdilo otrokovega pediatra
Za dodatne informacije se lahko obrnite na Svetek Ireno (obračun oskrbnin) - tel. 01/520-97-52

e-pošta: vrtec-oz-oskr@guest.arnes.si

IZJAVA
Vlagatelj/ica »Vloge za koriščenje zdravstvene rezervacije« izjavljam, da sem s pogoji , ki so opredeljeni v 7. členu Sklepa o določitvi
cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše (Uradni list RS, št. 46/2019), seznanjen/a.
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 zdravniške odsotnosti oz. zdravstvene rezervacije.
Datum: ……………………………………..
Podpis:………………………………………………
………(izpolni vrtec – ne odreži)………. ………(izpolni vrtec – ne odreži)………. ………(izpolni vrtec – ne odreži)………. ………(izpolni vrtec – ne odreži)……….

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA
PARMSKA CESTA 41, 1000 LJUBLJANA
Spoštovani starši!
Vaši vlogi za koriščenje zdravstvene rezervacije

e-pošta: vrtec-oz-oskr@guest.arnes.si

je ugodeno / ni ugodeno,

(ustrezno obkroži VRTEC)

tako, da lahko

koristite zdravstveno rezervacijo za vašega otroka v času
od …………………………………….. do vključno ……………………………………..
S tem ste možnost rezervacije za tekoče koledarsko leto

Žig

v celoti / delno

izkoristili (ustrezno obkroži VRTEC).
Vrtec Otona Župančiča
Ravnateljica Irena Upelj
______________________

Opomba:
_________________________________________________________________________________________________

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: vrtec-oz-oskr@guest.arnes.si
Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, enaslov: 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.

