
 
 
 
Spoštovani, 
 
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina za namene izobraževanja in izpopolnjevanja dijakov, za spremljanje 
njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje ter za nemoten potek dela šole 
obdeluje osebne podatke dijakov in staršev oziroma skrbnikov v obsegu, kot ga določa 42. člen Zakona 
o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/17, 6/18 - ZIO-1 in 46/19; ZGim) 
in 86. člen Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17 in 46/19; 
ZPSI-1).  
Osebne podatke in dokumentacijo, na podlagi katere so/bodo zbrani osebni podatki, šola uporablja in 
hrani v skladu z določili Zakona o gimnazijah (ZGim), Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju 
(ZPSI-1), zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in v skladu s Splošno uredbo (EU) o varstvu osebnih 
podatkov le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se osebni podatki 
zbirali in uporabljali. Ob koncu izobraževanja oziroma po izpolnitvi namena obdelave šola osebne 
podatke izbriše oziroma uniči v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ZGim in 
določili Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju, razen podatkov, ki se hranijo 
trajno oziroma so del arhivskega gradiva.  
Šola dijaku za nemoteno izobraževalno delo dodeli dostop do brezžičnega omrežja EDUROAM in šolski 
e-naslov preko Arnesove prijave v skladu z ZGim in ZPSI-1, pri čemer sta mu dodeljena uporabniško 
ime in geslo za  AAI račun in/ali Office 365. 
Več o obdelavi osebnih podatkov si lahko preberete v informacijah za posameznike o varstvu osebnih 
podatkov na spletni strani šole 
 
Za obdelavo osebnih podatkov izven namenov iz ZGim in ZPSI-1 potrebujemo vašo privolitev, zato vas 
vljudno prosimo, da izpolnite PRIVOLITEV. 
 
Vaše osebne podatke, zbrane na podlagi privolitev, bomo obdelovali zgolj za namen, ki je določen v 
obrazcu privolitev. 
 
Privolitev ni obvezna in ne vpliva na pravice in obveznosti iz izobraževanja. Vaše osebne podatke bomo 
hranili do izpolnitve namena (pooblastila) oziroma do preklica in tudi po zaključku izobraževanja 
(fotografije, video in zvočni posnetki, dosežki/rezultati in izdelki).  

 
Kot posameznik imate, pod pogoji iz Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov, pravico do seznanitve z 
lastnimi osebnimi podatki, do omejitve obdelave, do prenosljivosti, izbrisa in popravka podatkov. Dane 
privolitve lahko kadarkoli prekličete s pisno zahtevo, poslano na naslov šole Srednja šola Veno Pilon 
Ajdovščina, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina. 
 
Za več informacij o varstvu osebnih podatkov se obrnite na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih 
podatkov na šoli: nadja.kunilo@gimng.si. V primeru kršitve varstva osebnih podatkov je možna 
pritožba/prijava pri Informacijskem pooblaščencu RS.  

 
  

Ajdovščina, 27. 5. 2022  Andrej Rutar, prof., 
ravnatelj 
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