Prijava na Erasmus+ mobilnost »Segamo čez meje/ Reaching across borders« na Portugalsko oz.
Tenerife z namenom praktičnega usposabljanja v času od 2. 4. do 22. 4. 2023
SOGLASJE STARŠEV OZ. ZAKONITIH SKRBNIKOV
Dvojezična srednja šola Lendava za namene priprave, izvedbe, evalvacije ter diseminacije projekta mobilnosti
Erasmus+ potrebuje osebne podatke sodelujočega dijaka in njegovih staršev oz. zakonitih skrbnikov.

Podatki
Ime in priimek
staršev/
skrbnikov Stalno prebivališče
Št. mob. tel.
Podatki
dijaka

Ime in priimek
Destinacija (označi)
Datum rojstva/kraj
Stalno prebivališče
E - naslov
Št. mob. tel.
Št. osebnega dokumenta,
datum izdaje in poteka
veljavnosti
Št. TRR dijaka, ime banke
Davčna št.
Zdravstvene posebnosti
Prehranske posebnosti

Portugalska /Tenerife

Zgoraj navedene osebne podatke potrebujemo za:
a) Nemoteno organizacijo in izvajanje aktivnosti mobilnosti, in sicer za:
- letalskega prevoznika, zavarovanja za tujino, tuje partnerje iz držav članic EU, pripravo projektne
dokumentacije (učni dogovori, OLS jezikovno preverjanje, Mobility Tool, potrdilo Europass mobilnost, ipd.),
spremljevalne osebe
b) Diseminacijo projekta (video posnetek, fotografije za namen promocije ter širjenja rezultatov projekta na
spletu in v drugih medijih (lokalni časopisi, revije in javni dogodki)).

Prosimo vas, da obkrožite DA ali NE:
DA / NE soglašam z uporabo zgoraj navedenih osebnih podatkov za nemoteno izvajanje aktivnosti
mobilnosti (letalskega prevoznika, zavarovanja za tujino, tuje partnerje iz držav članic EU, pripravo
projektne dokumentacije, spremljevalne osebe, ipd).
DA / NE soglašam z uporabo zgoraj navedenih osebnih podatkov za diseminacijo projekta (video,
fotografije za namen promocije ter širjenja rezultatov projekta na spletu in v drugih medijih).
Soglasje velja za tekoče šolsko leto 2022/2023 in ga je mogoče kadarkoli pisno preklicati. Preklic privolitve ne
vpliva na zakonitost obdelave pred podanim preklicem. Osebni podatki, pridobljeni za zgoraj navedene namene,
se bodo hranili skladno z zakonodajo oziroma do izpolnitve namena za katerega so bili zbrani oziroma največ za
eno šolsko leto oziroma do preklica (razen osebnih podatkov, ki se hranijo trajno ali so del arhivskega gradiva).
Posameznik lahko podano soglasje kadarkoli tudi omeji, spremeni, dopolni, zahteva izbris podatkov, zahteva
informacijo o tem, kateri podatki v zvezi z njim se obdelujejo ter njihov izpis. Zahtevo lahko pošljete na naslov:
Dvojezična srednja šola Lendava, Kolodvorska 2e, 9220 Lendava ali na e-naslov: tajnistvo@dssl.si.
Soglasje za obdelavo osebnih podatkov ni obvezno in v kolikor se odločite, da soglasja ne boste podali, to ne bo
vplivalo na vaše pravice in obveznosti iz izobraževanja. Vse podatke za katere bomo pridobili soglasje, bomo
obdelali zgolj za namen, ki je določen v obrazcu soglasja. Pritožbo v zvezi s kršitvijo obdelave osebnih podatkov
lahko podate pri Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov: gp.ip@ip-rs.si.
S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/-a z uporabo in obdelavo osebnih podatkov mojega otroka, ki so
potrebni za uspešno izpeljavo njegove mobilnosti.

S podpisom potrjujem, da se moj otrok udeleži praktičnega usposabljanja pri delodajalcu v tujini.
Seznanjen/-a sem z dejstvom, da bi omejevanje pravice do uporabe zgoraj navedenih osebnih podatkov lahko
posledično ogrozilo varnost mojega otroka v času bivanja v tujini ali onemogočilo njegovo sodelovanje v projektu
ali onemogočilo ustrezen nadzor nad kakovostjo projekta.

Soglasje za uporabo navedenih svojih osebnih podatkov ter osebnih podatkov svojega otroka
______________________________
potrjujem s podpisom:
______________________________
(Podpis)

__________________________(Ime in priimek)

