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Zadeva: Varstvo vaših osebnih podatkov in prevzem varnostne kode na OŠ Domžale 

 

Spoštovani starši,  

 

s 25. 5. 2018 so v veljavo stopila nova pravila za vodenje in varstvo osebnih podatkov 

državljanov Evropske unije, ki prinašajo tudi nove pravice v povezavi z osebnimi podatki. Med 

pravicami, ki jih Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) ureja, so: pravica do 

dostopa osebnih podatkov, pravica do popravka, omejitve obdelave, ugovora, pozabe, izbrisa 

in pravica do prenosljivosti podatkov, če zakon ne določa drugače. 

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov določa tudi obveznost upravljavcev (oseb, ki so 

odgovorne za obdelavo podatkov). Le-ti morajo zagotoviti pregleden dostop do osebnih 

podatkov in enostavno razlago načina obdelave ter hrambe podatkov posameznika. 

OŠ Domžale  je upravljavec vaših osebnih podatkov in osebnih podatkov vašega otroka. 

Podatke zbira in obdeluje na podlagi Zakona o osnovni šoli (ZOsn, 94. člen) za izvajanje 

predpisanih nalog. Za vodenje vzgojno-izobraževalne in šolske dokumentacije na šoli 

uporabljamo rešitev eAsistent, ki jo razvija in upravlja pogodbeni obdelovalec, podjetje eŠola 

d.o.o. To podjetje je certificirano skladno z zahtevami mednarodnega standarda za 

informacijsko varnost ISO 27001. 

V okviru eAsistenta za šolo je pripravljena rešitev, s pomočjo katere boste imeli vpogled v 

lastne in otrokove osebne podatke ter pridobili vse ključne informacije o obdelavi podatkov. 

Ker želimo zagotoviti, da boste do vaših in otrokovih osebnih podatkov dostopali le pooblaščeni 

starši, morate svoj uporabniški račun najprej verificirati z varnostno kodo. Po uspešnem 

verificiranju boste lahko preverili in vnesli tudi svoje ažurne kontaktne podatke, ki jih na šoli 

potrebujemo, da vas lahko obveščamo v nujnih primerih in o dogodkih v povezavi z vašim 

otrokom. Vaša verifikacija vašega uporabniškega računa bo pomenila tudi vašo privolitev šoli, 

da v namene obveščanja uporablja vašo telefonsko številko in vaš elektronski naslov. 

Kode lahko prevzamete izključno osebno, v tajništvu OŠ Domžale, v sledečih terminih: 

26.11.2018, 28.11.2018, 11.12.2018 in 13.12.2018, vsakokrat med 15:00 – 19:00 uro. Hkrati 

boste prevzeli kode za vse vaše otroke, ki so učenci OŠ Domžale. Za namen identifikacije 

vas prosimo, da imate s seboj svoj veljavni osebni dokument. 

 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo. 

 

 

 

 

Ravnatelj: 

 Uroš Govc 

 

Domžale, 19.11.2018 

 


