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www.os-livada.si

PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA UMETNIKA
za šolsko leto 20___ /20___

Podpisani/a________________________________________________________________________,
(oče, mati, skrbnik)

stanujoč/a __________________________________________________________, za svojega otroka,

______________________________________, učenca/ko__________ razreda Osnovne šole Livada
vlagam predlog za dodelitev statusa (ustrezno obkrožite):
a) perspektivnega mladega umetnika/‐ce,
b) vrhunskega mladega umetnika/-ce.
Predlogu prilagam (ustrezno

označite):


potrdilo o vpisu v drugo šolo oz. drug javnoveljavni program,

potrdilo o tedenskem obsegu dejavnosti v drugi šoli oz. drugem javnoveljavnem programu,

program tekmovanj v tekočem šolskem letu,

potrdilo o osvojitvi nagrade oz. priznanja na regijskem/državnem/mednarodnem tekmovanju/ih s področja umetnosti za preteklo šolsko leto.

Kraj in datum: ________________

Podpis starša/skrbnika: _____________________

S svojim podpisom potrjujete, da ste seznanjeni, da šola obdeluje in hrani osebne podatke, navedene v tej vlogi na podlagi in v skladu z 20.
in 20.a členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami). In sicer, samo za
namene in do izpolnitve namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in obdelovali, praviloma do konca šolskega leta, razen tistih, za
katere zakon določa drugače, kot so to predpisi na področju arhiviranja in računovodstva.
Privolitev je mogoče kadarkoli v celoti ali delno preklicati s pisno izjavo, naslovljeno na elektronski naslov tajnistvo.livada@guest.arnes.si, ne
da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica; vendar v tem primeru otroku
morda ne bo mogoče zagotoviti storitve ali dejavnosti. Na predhodno navedeni elektronski naslov, lahko kadarkoli naslovite tudi zahtevo po
dostopu do osebnih podatkov, popravku, izbrisu, omejitvi obdelave, prenosu podatkov ali pa ugovor obdelavi. Ta elektronski naslov je tudi
kontakt upravljavca osebnih podatkov, ki je Osnovna šola Livada Velenje, Efenkova 60, 3320 Velenje, njegova pooblaščena oseba za varstvo
osebnih podatkov pa je Andreja Mrak. Pritožbo zoper odločitev upravljavca o zahtevi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki,
je mogoče vložiti na nadzorni organ, ki je v Republiki Sloveniji Informacijski pooblaščenec. Več informacij o politiki varovanja osebnih podatkov
je dostopnih tudi na www.os-livada.si.

